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XVII Colóquio de Outono 2015
Outros Mapas. Linguagem, Migração, Diáspora
26/11/2015 > Quinta-feira
Anfiteatro B1
09:30
Sessão de Abertura (Opening session)
Vice-Reitor da Universidade do Minho
Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas
Diretora do Centro de Estudos Humanísticos
09:45
Mod. Ana Gabriela Macedo & Vítor Moura (CEHUM
Acílio Estanqueiro Rocha (CEHUM)
Para uma ética intercultural
10.30 Pausa p/ café (Coffee-break)
11:00
B1

B2

Painel: Outros Mapas do Brasil:
(re)configurações de diáspora e migração

Painel: O significado moral das fronteiras
[*Projeto: Derechos Humanos y Justicia Global
en el Contexto de las Migraciones
Internacionales. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas]

Mod. Carlos Mendes de Sousa (CEHUM)
Sara Brandellero (Univ. de Leiden)
O Retraçar de Caminhos e Memórias no
Filme de Estrada Brasileiro
Contemporâneo

Mod. João Rosas (CEHUM)
João Rosas (CEHUM)
Fronteiras fechadas / fronteiras abertas

Alva Martínez Teixeiro (FLUL)
Trauma, memória e souvenir – a herança
da imigração judaica na narrativa brasileira
contemporânea

Juan Velasco (CSIC)
Fronteras, migraciones y justicia global
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Orlando Grossegesse (CEHUM)
A imigração no Brasil – sonho e miséria
numa reportagem alemã de 1928

Maria João Cabrita (CEHUM)
Refugiado, migrante pobre e políticas de
fronteiras

Miguel Sanches Neto (Universidade
Estadual de Ponta Grossa)
Um túmulo para meu avô: imigrantes
espanhóis analfabetos no Brasil

David Álvarez (CEHUM)
Fronteras nacionales y ciudades globales.
Residencia, convivencia y densidad

Augusto Silva Junior (Univ. de Brasília)
Literatura e capital migratórias: de Lisboa a
Brasília, do Magma a Niemar

Pausa para Almoço / Lunch
14:30
Mod. Carlos Mendes de Sousa (CEHUM)
Bernard McGuirk (Univ. Nottingham)
Magnificat: Ecce animot. My soul doth magnify the [Word]
15:00
B1

B2

Painel: A língua portuguesa em contexto de
migração e diáspora

Painel: Linguagem e Migrações

Mod. Margarida Pereira (CEHUM)

Mod. Cristina Flores (CEHUM)

Maria Emília Pereira (CEHUM)
Migrações: os discursos concorrentes do
espaço público

Anabela Rato, Cristina Flores e Diana
Oliveira (CEHUM)
O sotaque de falantes bilingues na sua
língua de herança

Isabel Nena Patim (UFP/CLEPUL)
Literatura de (Con)texto Português no
Canadá

Carla do Espírito Santo Guerreiro &
Lídia Machado dos Santos (IPB/ESE)
A língua portuguesa em contexto de
migração e diáspora

Sara Gonçalves (CEHUM)
A função da arte para lá do espaço e do
tempo
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Ana Espírito Santo (FLUL)
Orações relativas restritivas oblíquas: um
estudo de aquisição de PE L2

Sara Maria Maio Ezedin Pinho (CEHUM)
A felicidade clandestina das mulheres
ficcionais. Uma reflexão sobre dispersão,
protagonismo e autoria feminina

Natália Monteiro & Fátima Silva (FLUP)
O Relato de Discurso no Ensino do
Bruna Ferreira (CEHUM)
Português Língua Estrangeira: um caso em A viagem de José: mapas saramaguianos
estudo

17:00 Pausa p/ café (Coffee-break)
17:15
B1
Painel: Prémios Literários no contexto brasileiro
[*Projeto FCGulbenkian: Prémios Literários. O Poder das Narrativas / As Narrativas do Poder]

Mod. Carlos Mendes de Sousa & Ana Gabriela Macedo (CEHUM)
Vinicius Mariano de Carvalho (King’s College)
A literatura brasileira a passos de 'Jabuti'
Rui Miranda (Univ. Nottingham/CEHUM)
De Portugal Telecom a Oceanos: as imagens e desvarios de um prémio literário 'lusobrasileiro'
20:00 Jantar/Conference Dinner
Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho
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27/11/2015 > Sexta-feira
9:30
B1

B2

Painel: Outros mapas. Género, artes e
estudos pós-coloniais I

Painel: Filosofia da Técnica: itinerários
contemporâneos

Mod. Ana Gabriela Macedo (CEHUM)

Mod. João Ribeiro Mendes (CEHUM)

Lígia Amâncio (ISCTE/Lisboa)
Género e Feminismo - Novos Mapas

Arantxa Serantes (UCorunha/USC)
La lógica del descubrimiento científico y su
impacto tecnológico: la perspectiva de Ilkka
Niiniluoto

Margarida Pereira (CEHUM)
Ficções de cosmopolitismo e realidades
migratórias no romance inglês
contemporâneo

João Ribeiro Mendes (CEHUM)
A teoria do tecnoconstrutivismo de Kazem
Sadegh-Zadeh

Marie-Manuelle Silva (CEHUM)
Mapas imperiais em palimpsesto no
romance Al Capone le Malien de Sami
Tchak

José Neves (ICS-Uminho)
A “individuação dos objetos técnicos” em
Gilbert Simondon: uma perspetiva
ecológica

Filomena Louro (CEHUM)
A diáspora Irlandesa e a redefinição dos
direitos humanos. O novo mapa dos afetos

Luís Pereira (CEHUM)
Michel Lagrée, a técnica e o sagrado:
história de um encontro improvável

Márcia Oliveira (CEHUM)
A revista KWY e o exílio artístico português
em Paris

Marco Marian (UPádua/USC)
La técnica como problema ontológico.
Consideraciones ellullianas respeto al
mundo tecnificado

11:15 Pausa p/ café (Coffee-break)
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B1
Painel: Outros mapas. Género, artes e estudos pós-coloniais II

Mod. Margarida Pereira (CEHUM)
Francesca Rayner (CEHUM)
Whose performance is it anyway? Co-creation by performers and audiences in
contemporary performance
Andreia Sarabando (CEHUM)
Fiction about international exhibitions
Maria Luisa Coelho (CEHUM)
Portuguese Artists and Writers in London (1950-1986): Cultural Networks and Identities in
Transit
Ana Carvalho (CEHUM)
Los Desastres de la Guerra: Framed Portraits of Framed Bodies
Pausa para Almoço / Lunch
14:30
B1

B2

Painel: Outros Mapas. Diáspora e Identidade

Painel: O Tema da Guerra e da Paz no
Horizonte das Culturas da Lusofonia

Mod. Mário Matos (CEHUM)
Mod. Manuel Gama (CEHUM)
Jaime Costa (CEHUM)
Mapeando o futuro, A América
Transcultural de Randolph Bourne

Isabel Ponce Leão (UFP)
Mutilados de Guerra
Joana Passos (CEHUM)
As guerras e a descolonização no feminino

Teresa Jorge Ferreira (UNL)
A geografia do espelho na poesia de Rui
Knopfli

José Marques Fernandes (CEHUM)
A Educação para a Paz no pensamento de
Faria de Vasconcelos e de António Sérgio

Jorge Pereira (CEHUM)
Frederick Jackson Turner - O Significado
da Migração para a Fronteira nos EUA
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Paulo Alexandre e Castro (CEHUM)
Amélie Nothomb: os tubos da consciência
ou a metafísica migratória nos neurónios

Maria do Carmo Mendes (CEHUM)
Sou a última árvore: representações da
guerra civil moçambicana

Patrícia Fernandes (CEHUM)
Entre a Submissão de Michel Houellebecq
e Richard Rorty: duas linguagens, duas
modernidades

Mônica Heloane de Sant´Anna
(Universidade de Vigo)
Da guerra à paz: fronteiras entre a
memória e a (re)construção da identidade
moçambicana em Terra Sonâmbula e A
Confissão da Leoa.

16:30 Pausa p/ café (Coffee-break)
17:00
B1
Painel: Aplicação de PLN e análises léxico-semânticas a textos no âmbito da cultura

Mod. Álvaro Iriarte (CEHUM)
Carlos Pazos & Álvaro Iriarte (CEHUM)
Praticas investigadoras e metodologias nas ciências sociais e humanas: Inevitabilidades e
possibilidades
Roberto Samartim (Univ. da Corunha)
Tecnologia para os estudos na cultura: Caminhos e ferramentas para a catalogação, a
análise léxico-semântica e o mapeamento de materiais
Maria Luísa Fernández (Univ. de Santiago de Compostela)
Extração de parâmetros culturais presentes em discursos literários sobre Santiago de
Compostela e o Caminho de Santiago: exploração de métodos estatísticos para a análise
empírica do conteúdo léxico-semântico
Irene Pichel (Univ. de Santiago de Compostela)
Metodologia quantitativa para a abordagem de elementos culturais na narrativa histórica
best-seller: o caso da diluição da cultura galega
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18:30
Mod. Orlando Grossegesse (CEHUM)
Daniel Blaufuks (Fotógrafo)
Os refugiados: a memória e os media
Exibição do filme “Sob céus estranhos” (2002-07) DVD (57 min.)
Apresentação pelo realizador Daniel Blaufuks, em conversa com Orlando Grossegesse
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Resumos/Abstracts:
Acílio Estanqueiro Rocha (CEHUM)
Para uma ética intercultural
Num cenário geopolítico em que novos muros e fronteiras se erguem e em que ondas
migratórias demandam terras de acolhimento, importa evitar um pretenso monomorfismo
universalista ou um arreigado relativismo particularista. Por um lado, o problema fulcral da
ética é o da justiça, ou seja, dos princípios e condições que caracterizam uma sociedade
justa, como um bem genuinamente universalizável; por outro, há bens peculiares típicos
das várias idiossincrasias e das diversas formas de vida, que não têm de ser
universalmente partilhados. Se as fronteiras entre os deveres de justiça e os bens de
felicidade não são tão claras e delimitadas como à primeira vista pode parecer, é também
verdade que os valores só podem ser reconhecidos e realizados no âmbito de uma cultura
particular.
O problema não é de hoje, mas neste início de século, o fenómeno da globalização
confere-lhe uma ressonância específica. O esforço de dilucidação desta problemática
partirá do juízo de que as culturas como tais são legítimas, havendo que pressupor o
conceito de “necessidades humanas básicas” como referente antropológico axial, que
possibilite a tolerância num contexto pluricultural, cujos limites serão o respeito pela
dignidade e autodeterminação das pessoas e comunidades, como os verdadeiros signos
de uma ética de culturas.
Sara Brandellero (Univ. de Leiden)
O Retraçar de Caminhos e Memórias no Filme de Estrada Brasileiro Contemporâneo
As experiências da migração e do deslocamento têm sido temas recorrentes na produção
cultural brasileira e têm instigado algumas das obras mais icônicas do cinema brasileiro.
Refletindo experiências ligadas à formação da nação a partir do processo de colonização
européia e sucessivas políticas de colonização do interior do país, bem como as histórias
do êxodo massivo para os centros urbanos que redesenhou o mapa de concentração
populacional do país no século XX, clássicos como Vidas secas (Nelson Pereira dos
Santos, 1963) ou Bye bye Brasil (Carlos Diegues, 1979) estão entre os filmes que
propuseram indagações nas transformações do país através do tema da viagem, em que
o projeto de construção nacional e as vidas dos personagens parecem estar em rota de
colisão. Esta apresentação abordará a produção brasileira contemporânea de filmes de
estrada (road movies), enfocando seu diálogo com produções anteriores, pelo qual
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detectamos um continuado questionamento da ideia de nação, cada vez mais situada em
contexto global, em que se destacam questões transnacionais como a crise ambiental,
cada vez mais premente. Entre outros filmes, a apresentação enfocará o road movie Viajo
porque preciso volto porque te amo (Karim Ainouz and Marcelo Gomes, 2009).
Alva Martínez Teixeiro (FLUL)
Trauma, memória e souvenir – a herança da imigração judaica na narrativa brasileira
contemporânea
Este trabalho visa examinar criticamente o sugestivo fenómeno da recriação ficcional da
identidade ligada à imigração e à posterior miscigenação presente na Literatura Brasileira
contemporânea. Pretende-se, assim, avaliar esta rica e heterogénea tendência ficcional
do ponto de vista do protagonismo magistralmente atribuído, em certas obras narrativas,
ao “choque geracional” entre os imigrantes judeus provenientes da Europa –
representantes do trauma e/ou de ficções identitárias mantidas, por vezes,
agonizantemente no Brasil – e os seus descendentes – para os quais as raízes,
frequentemente, se materializam apenas em estereótipos, discursos messiânicos, um
certo vitimismo e outros souvenirs identitários dos avós e dos pais.
Com esse objetivo, a comunicação parte da análise de algumas dessas criaturas
ficcionais, isto é, de um interessante elenco de protagonistas, filhos e netos de imigrantes
judeus, suspicazes, apáticos, críticos ou curiosos, tais como os protagonistas do relato
«Na minha suja cabeça o Holocausto» (1986) de Moacyr Scliar e do romance Diário da
queda (2011) de Michel Laub, ou da obra autobiográfica Entre árabes e judeus (1991) de
Helena Salem e da ficção A chave da casa (2007), da sua filha, Tatiana Salem-Levy.
Finalmente e de modo complementar, esta análise será auxiliada pelo recurso ao
comparatismo e às relações de analogia numa escala nacional, a respeito da escrita e
problematização da identidade, na obra de outros autores brasileiros descendentes de
imigrantes, nomeadamente, dos escritores de origem árabe.
Orlando Grossegesse (CEHUM)
A imigração no Brasil – sonho e miséria numa reportagem alemã de 1928
O livro intitulado Die Kulturwalze [O rolo compressor da cultura] não aparece em nenhuma
história da literatura. No entanto, trata-se de um exemplo raro de reportagem que
pretende – através da narrativa de vivências, da análise crítica de condições de vida e de
projeções de um país virgem destruído pela exploração desenfreada e pela imigração
massificada – contrariar aquela projeção romântica do Brasil da qual se aproveitam
empresas que prometem aos camponeses alemães uma vida melhor no outro lado do
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Atlântico. Trata-se dum texto ambíguo no qual se espelham as várias tendências
ideológicas e estéticas da breve época entre o Tratado de Versalhes, a miséria causada
pela crise económica e a ascensão de Hitler ao poder.
Miguel Sanches Neto (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Um túmulo para meu avô: imigrantes espanhóis analfabetos no Brasil
A comunicação pretenderá entender como se deu a imigração de espanhóis analfabetos
para o Brasil, na década de 1910, analisando, a partir da experiência autobiográfica, o
apagamento das tensões regionais desses colonos e a constituição de uma identidade
ancestral que supera as divisões internas do país de origem. Os descendentes, sem uma
herança cultural, se sentem apenas pertencer, de forma genérica, à Espanha.
Augusto Silva Junior (Univ. de Brasília)
Literatura e capital migratórias: de Lisboa a Brasília, do Magma a Niemar
Os processos culturais brasileiros se deram sempre em deslocamentos. Pessoas, ideias e
manifestações emigrantes deixaram a Ibéria e partiram em suas jangadas de pedra para
Terras incógnitas. O Atlântico, ao qual os portugueses estiveram tão enraizados, é o
mesmo que serviu de ponte para uma colonização escravagista, diaspórica e
holocáustica. Durante séculos, o Brasil desapegou-se desta cultura unilitoral e se
redescobriu no interior do país. Suas capitais migraram: Bahia, Rio de Janeiro, Brasília.
Numa região, formada por sertão e cerrado, uma área específica enreda-se pelos Estados
de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins (Brasil Central). Nosso objetivo é percorrer os
rizomas poéticos desta localidade inventada e delinear processos inovadores na zona de
influência da terceira capital – Brasília. Índices e expressões aproximam ética e
esteticamente os imaginários luso-católico, afro-brasileiro, indígena-sertanejo-cerradeiro
numa tradição de escritores que peregrinaram por veredas e niemares para compor suas
obras. Destacam-se: num primeiro momento, Anchieta e Vieira; num segundo: Hugo de
Carvalho Ramos e Mário de Andrade; e, finalmente: José Godoy Garcia e Guimarães
Rosa. Assim, consolidam-se vocalidades, materialidades e corporalidades num mapa com
extensas margens simbólicas e fronteiras dialógicas no campo de uma produção artística
imigratória. Um conjunto polifônico de escritores que, com especificidades individuais,
coletivas e híbridas, em diálogo teórico com Victor Turner, Paul Zumthor e Mikhail Bakhtin,
enformam uma Literatura de Campo. Manifestações arraigadas no magma colonial, nas
varedas de entradas e bandeiras, que continuam e reinventam a cultura e a literatura
numa região sem-mar que em presença demigra.
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João Rosas (CEHUM)
Fronteiras fechadas / fronteiras abertas
O debate contemporâneo sobre o sentido moral das fronteiras pode ser balizado por duas
posições opostas. Por um lado, a da teoria-padrão comunitarista que considera serem as
fronteiras a definição do espaço próprio da comunidade política, dos seus sentidos
partilhados e, assim também, uma condição de possibilidade para a realização da justiça
(intracomunitária). Por outro lado, a posição cosmopolita que nega valor moral às
fronteiras e coloca o enfoque nos seres humanos individuais enquanto centros de valor
moral, independentemente da sua localização, além ou aquém de alguma fronteira,
favorecendo assim uma perspectiva mais global sobre a justiça. Nesta comunicação
analisa-se o problema filosófico central em debate neste painel, abrindo assim a via à sua
exploração de forma mais aplicada nas restantes intervenções.
Juan Velasco (CSIC)
Fronteras, migraciones y justicia global
Los muros, los fosos y demás costosos intentos de impermeabilizar las fronteras
escenifican una patente voluntad de excluir del bienestar a los más desfavorecidos del
planeta. Las fronteras representan, de hecho, uno de los mecanismos más potentes en la
reproducción de la desigualdad a nivel global. Si esto es así, entonces se torna en un
imperativo político-moral encontrar alguna vía que, atendiendo a los principios de justicia
distributiva, permita modificar el actual estado de cosas.
Maria João Cabrita (CEHUM)
Refugiado, migrante pobre e políticas de fronteiras
Nos contornos das éticas contemporâneas de migração transfronteiriça, urge reflectir
sobre as categorias de “refugiado” e de “migrante pobre”, assim como a elasticidade das
políticas estatais de admissão/restrição de ambos os grupos de imigrantes consoante a
cifra da demanda. Procuraremos mostrar, neste sentido, em que medida os direitos dos
indivíduos, inclusive o seu direito a ter direitos, são preteridos em prol dos interesses dos
Estados e dos seus cidadãos, mesmo quando estes estejam na origem da pobreza e
perseguição que move quem neles procura abrigo.
David Álvarez (CEHUM)
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Fronteras nacionales y ciudades globales. Residencia, convivencia y densidad
El objetivo de la presente intervención es explorar el rol de las ciudades en el desarrollo
de las concepciones de la justicia cosmopolita. Las ciudades son sujetos colectivos,
entidades propiamente políticas con características propias y singulares. La personalidad
política cívica difiere sustancialmente de la identidad nacional. La convivencia en las
grandes urbes está marcada por infraestructuras de coordinación funcional que conectan
una gran diversidad y multiplicidad de individuos. Esta característica densidad poblacional
refleja una tensión entre la necesidad de acomodación uniformizadora y expresión de
preferencias diferenciadas. Como resultado, las grandes urbes articulan un carácter cívico
que se define por una distribución espacial de las oportunidades (de exposición vital a la
igualdad, a la desigualdad, a la segregación y a la movilidad social); y por distintas
posibilidades de realización de la libertad, en sus dimensiones positivas (creatividad,
iniciativa, participación, cooperación) y negativas (anonimato, privacidad, resistencia y
asilo). Las concepciones tradicionales de la justicia global son con frecuencia sólo
discursos de ética internacional sobre las responsabilidades de los estados. Esta
distorsión nacionalista oculta la dimensión de realización cosmopolita propia de las
grandes ciudades.
Bernard McGuirk (Univ. Nottingham)
Magnificat: Ecce animot. My soul doth magnify the [Word]
Gato que me fitas com olhos de vida,
quem tens lá no fundo?
Fernando Pessoa
Surpris nu, en silence, par le regard d’un animal, par exemple, les yeux d’un chat…
Jacques Derrida
Ani… mot
Animal: We have to envisage the existence of “living creatures” whose plurality cannot be
assembled within the single figure of an animality that is simply opposed to humanity […]
Ecce animot […] assuming the title of an autobiographical animal, in the form of a risky,
fabulous, or chimerical response to the question “But me, who am I?” (Derrida 2002).
Freedom from the question “But me, who am I?”, “Mas eu, quem sou eu?” might be too
radically a “foreign” departure for those Pessoans doomed to the perdition of a Life-andWork canon (“L”-bent to “W” up in cause and effect, mon semblable?), as distinct from an
analytical work-as-word, approach to signature – a sign as much of their own devotion to
Fernando Pessoa qua author as to that phenomenological textual corpus designated
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“Fernando Pessoa”, ever in inverted commas, whence already and always re-readable…
or, thus, dare one pre-echo, scriptible?
Whatever the “chimerical response to the question ‘But me, who am I?’”, “Conheço-me e
não sou eu”, the closing line of the poem that opens “Gato que brincas na rua”, would
seem seldom to have sufficed as warning, to the would-be specialist cognoscenti, for the
author qua subject to be left alone; for effect to be but text:
Ser poeta não é ambição minha.
É a minha maneira de estar sozinho.
Spectres of the marks imprinted on literary criticism by Roland Barthes’s “Death of the
Author”, antecedent to “L’animal que donc je suis (à suivre)”, Jacques Derrida’s “risky,
fabulous, or chimerical” invitation (come up and see my Ecce-ings), will haunt – prior to
infelicitous catachresis, unreconstructed authorial or intentionalist fallacists might surmise
– an initial visitation to the mock-pastoral manner of “O guardador de rebanhos”. Ghosting
through textual pastures-cum-minefields of Pessoa’s invective, rather than the generically
enchanting if illusory reality effects of a solitude imagined irrespective of whether-or-not
lived, the wandering déchiffreur will soon confront a caveat lector:
Saúdo todos os que me lerem,
Tirando-lhes o chapéu largo
Quando me veem à minha porta
Mal a diligência levanta no cimo do outeiro.
Anabela Rato, Cristina Flores e Diana Oliveira (CEHUM)
O sotaque de falantes bilingues na sua língua de herança
Vários estudos dedicados ao bilinguismo têm revelado que, quando as crianças são
expostas a duas (ou mais) línguas desde muito cedo, a aquisição destas línguas ocorre
de uma forma qualitativamente semelhante à aquisição monolingue (Meisel, 2001). No
entanto, mais recentemente, investigação nesta área tem sugerido que os falantes
bilingues que crescem em contexto de migração com contacto limitado à sua língua de
origem (i.e., a língua de herança) poderão não seguir o padrão de aquisição nativo da sua
língua de herança devido à quantidade reduzida de input (Montrul, 2008; Polinsky, 2008).
Esta linha de investigação assume que a imersão num ambiente L2 dominante mitiga, de
alguma forma, a vantagem dada pela exposição precoce à língua, de tal forma que a
competência linguística de falantes de herança se aproxima mais da proficiência de
aprendentes tardios de L2 do que da de falantes nativos (Montrul, 2010). O presente
estudo pretende contribuir para a compreensão da aquisição de línguas de herança ao
focar um domínio particular da competência bilingue: a pronúncia.
É geralmente reconhecido que as propriedades fonémicas e fonéticas de uma língua são
adquiridas relativamente cedo e quanto mais cedo se é exposto a uma língua, menor a
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probabilidade de o falante produzir fala com sotaque estrangeiro. Consequentemente,
bilingues simultâneos deveriam ter um sotaque autêntico/nativo nas suas duas línguas,
enquanto que aprendentes tardios (adolescentes e/ou adultos) de uma segunda língua
tendem a apresentar um sotaque estrangeiro, mesmo em contexto de imersão
(Abrahamsson & Hyltenstam, 2009; Flege et al., 2006).
De forma a investigarmos a influência da idade de aprendizagem (e da exposição à
língua) procedemos, no presente estudo, à avaliação global de sotaque (estrangeiro),
comparando as produções de três grupos (n=24) de falantes adultos de português
europeu (PE): (i) falantes nativos monolingues (n=6), nados e criados em Portugal (grupo
de controlo); (ii) falantes lusófonos de herança que cresceram e vivem, atualmente, na
Alemanha, tendo adquirido o alemão e o português na infância (n=12); e aprendentes
tardios de PE (n=12) com um nível de proficiência avançado, cuja língua materna (L1) é o
alemão.
As produções de cada grupo de falantes foram recolhidas através de entrevistas semiespontâneas, das quais foram extraídos estímulos de fala com uma duração entre 3 e 7
segundos. Os dados dos três grupos foram posteriormente avaliados quanto ao grau de
sotaque (numa escala de 1 (sem sotaque) a 9 (sotaque muito acentuado/forte)) e grau de
compreensibilidade (numa escala de 1 (muito fácil de compreender) a 9 (bastante difícil de
compreender)) por um grupo de 30 ouvintes nativos de PE. As produções dos três grupos
foram também transcritas por falantes nativos de PE para avaliar a sua inteligibilidade. Os
resultados evidenciam que, a nível de sotaque, os falantes
bilingues apresentam resultados muito próximos dos de falantes nativos de PE, o
que parece indicar que a exposição precoce à língua é um forte preditor de
desenvolvimento de sotaque global nativo. A avaliação do grau de compreensibilidade
também indica uma aproximação do desempenho dos falantes bilingues ao dos
monolingues.
Carla do Espírito Santo Guerreiro & Lídia Machado dos Santos (IPB/ESE)
A língua portuguesa em contexto de migração e diáspora
Neste ano de 2015, em que o governo português aprovou o decreto-lei, segundo o qual
Sefarditas de origem portuguesa já podem obter a nacionalidade lusa por naturalização,
pareceu-nos pertinente divulgar o trabalho que vimos desenvolvendo no âmbito da
influência judaica na cultura portuguesa autóctone e vice-versa, cujo objetivo é a redação
de uma obra romanesca, que tem como contexto espácio-temporal Lagoaça, uma aldeia
trasmontana fronteiriça da povoação espanhola de Aldeadávila de la Ribera, no dealbar
do século XX.
Se há povo ao qual podemos associar a palavra “diáspora”, o judeu é certamente esse
povo pela “peregrinação” que há séculos empreendeu pelos quatro cantos do mundo,
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pelos variadíssimos aspetos que tão bem o caracterizam, pela cultura, hábitos, conceitos
e pela influência que exerceu na cultura e na língua portuguesas. Além das caraterísticas
mencionadas, os judeus que lograram fixar-se em Portugal, impregnaram a língua
portuguesa de um vastíssimo conjunto de vocábulos e expressões que chegaram aos
nossos dias e que se enraizaram, de forma a definirem hábitos e crenças cristãos. É, pois,
para nós, clara a migração que o povo judeu não só viveu no nosso país, principalmente
no nordeste transmontano (área geográfica da nossa investigação), mas a migração de
um vasto conjunto de palavras e expressões de origem hebraica que foram sendo
incorporadas no léxico da língua portuguesa ao longo dos tempos. Elas encontram-se tão
arraigadas na nossa língua que muitas vezes têm a sua origem confundida como sendo
árabe ou grega.
O nosso trabalho, embora de cariz romanesco, faz também um levantamento dessas
palavras expressões e aplica-as nos diálogos das personagens ao mesmo tempo que
constrói uma comunidade na qual católicos e judeus convivem como se comungassem da
mesma doutrina, da mesma rotina e dos mesmos padrões de educação. Na verdade, a
doutrina imposta era, durante o dia, e de forma aparente, adotada por todos,
independentemente da zona da aldeia onde as suas casas se situassem (bairro de cima,
maioritariamente constituído por judeus ou bairro de baixo, marioritariamente constituído
por católicos e “grosso modo” detentores de uma condição social diferente dos
anteriores), contudo, entre portas tudo se alterava: os gestos, as palavras, postura e a
organização familiar. As orações seculares dos judeus, (denominados “marranos” no
século XIX, mas com raízes ainda bem profundas na fé dos seus antepassados
Sefarditas) mantiveram-se e com elas a valorização da leitura e a interpretação da Torá
em família.
Ana Espírito Santo (FLUL)
Orações relativas restritivas oblíquas: um estudo de aquisição de PE L2
As orações relativas têm sido objeto de estudo aprofundado em várias línguas, quer na
perspetiva das suas propriedades sintáticas, quer na forma como são adquiridas em
língua materna (L1) (cf. Friedmann et al. 2009; Costa et. al. 2009, e.o.) e em língua não
materna (L2) (Hawkins & Chan 1997, Perpiñán 2010, e.o.).
Tipologicamente, o Português Europeu (PE) e o Espanhol (ES), por um lado, e o Chinês
Mandarim (CM), por outro, são línguas muito distintas, nomeadamente ao nível das
propriedades que definem as orações relativas restritivas, como (1), (2) e (3) ilustram:
(1) A pessoa de quem eu gosto é simpática.
(PE)
(2) La casa en que vivo es confortable.
A casa em que vivo é confortável.
(ES) (Gómez-Torrego 1997: 123)
(3) Mali xihuan de gou zhui mao
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Mary like DE dog chase cat
Lit.: ‘Maria gosta que cão perseguiu gato.’
(CM, Cui 2013:22 apud Alexandre & Pinto 2014, adaptado)
Com base em (1), (2) e (3), saliente-se que, em CM, ao contrário do que acontece em PE
e em ES, as relativas ocorrem antes do antecedente (head final) e não envolvem
movimento-wh. Por outro lado, quando o constituinte relativizado é preposicionado, há
pied piping em PE e ES (1 e 2), mas não em CM (3). Adiante-se também que o PE e o ES
têm pronomes relativos com traços-phi (quem, quien) ao passo que o CM tem apenas um
complementador invariável (DE) (cf. Alexandre & Pinto 2014).
Nesta comunicação, compararei dados de falantes de CM L1 e de ES L1, aprendentes de
PE L2, de modo a verificar se a diferença tipológica entre estas línguas condiciona o
processo de aquisição de relativas em PE L2. São, assim, meus objetivos: 1) caracterizar
as propriedades sintáticas gerais das orações relativas restritivas em PE L2 adquiridas por
falantes de CM e ES L1; 2) verificar se as estratégias de evitação de relativas adotadas
por falantes de Mandarim coincidem com as usadas por falantes de ES; 3) discutir
hipóteses centrais de aquisição de L2, nomeadamente as propostas de Full Access
(Epstein et al.1998, e.o.), Full Transfer (Bley-Vroman 1990, e.o.) e Full Access/Full
Transfer (Schwartz & Sprouse 1996).
De acordo com a hipótese Full Transfer, a predição é a de que os falantes de ES (L1
tipologicamente próxima da L2) apresentem taxas de acerto maiores na produção de
relativas e, inversamente, os falantes de CM (L1 com propriedades muito diferentes da
L2) mostrem taxas de acerto menores. Se tivermos em conta a proposta de Full Access, a
predição é de que os falantes de ES L1 e de CM L1 (tipologicamente diferentes) adquiram
igualmente as propriedades da L2, por acesso à Gramática Universal. Partindo destas
hipóteses, procurarei, em particular, dar resposta às seguintes questões de investigação:
1) Os falantes de CM L1 recorrem menos a pied piping do que os de ES L1, uma vez que
este não está disponível em CM mas é obrigatório em ES quando DPs e PPs são
relativizados? 2) Caso evitem pied piping, que estratégias alternativas é que os falantes
usam? 3) Há estratégias adotadas exclusivamente por falantes de ES L1 que indiquem
transferência da L1?
Metodologicamente, partirei de uma análise dos erros presentes em 122 produções
escritas de 45 falantes de ES L1, aprendentes de PE L2, disponíveis no Corpus de
Português Língua Estrangeira/Língua Segunda (COPLE2), FLUL, e compararei as
estratégias de relativização adotadas com as estudadas por Alexandre & Pinto (2014)
para o CM.
Natália Monteiro & Fátima Silva (FLUP)
O Relato de Discurso no Ensino do Português Língua Estrangeira: um caso em estudo
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Este trabalho constitui a apresentação de um trabalho de investigação-ação centrado no
tratamento do relato do discurso numa perspetiva comunicativa, desenvolvido numa turma
de estudantes de Português Língua Estrangeira, de nível C, no âmbito do Mestrado de
Português Língua Estrangeira/ Segunda, na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto.
A motivação para este estudo decorre, por um lado, da constatação empírica da sua
relevância no desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes, e, por
outro, das dificuldades evidenciadas na sua aplicação.
Por um lado, partimos da constatação de que relatar a palavra de outros ou a nossa,
oralmente ou por escrito, é um fenómeno linguístico-discursivo omnipresente no
quotidiano. Como diz Reyes (2002:7), “citar es reproducir otro discurso, o un aspecto o
parte de outro discurso, en el proprio”. Ora, o ato de incluir o discurso citado no discurso
citante implica um conjunto de transformações enunciativo-pragmáticas por parte do
relator, que decorrem da intenção subjacente ao relato, do contexto enunciativo em que
este ocorre e da relação estabelecida entre os interlocutores. Deste modo, “a matriz
dialogal ou interlocutiva da estrutura da língua” (Fonseca 1991:279) atualiza-se em formas
de citação mais ou menos marcadas, que se servem de recurso.
Por outro lado, no sentido de dar resposta a essas dificuldades, procedeu-se à
implementação de um plano de intervenção pedagógico-didático, que articulou contributos
teóricos no âmbito da linguística da enunciação e da linguística discursiva (Authier-Revuz
1992; Calaresu 2004; Duarte 2003; Rabatel 2003; Reyes 1996, 2002; Rosier 2008) com
teorias didáticas que preconizam uma abordagem comunicativa do relato do discurso
(Cagnoni 2009; Desoutter & Mellet 2013; Duarte & Silva 2011; Silva & Duarte 2012).
O percurso pedagógico-didático implementado partiu dos seguintes pressupostos:
i.
O relato de discurso é um fenómeno linguístico-discursivo, oral e escrito,
presente no quotidiano em diversos géneros e tipologias textuais, que deve ser
objeto de uma abordagem enunciativo-pragmática;
ii.
A tipologia de exercícios tipicamente propostos no âmbito da transposição do
relato, bem como as instruções que lhes estão associadas condicionam a sua
resolução;
iii.
O ensino-aprendizagem do relato do discurso requer o tratamento de vários
conteúdos linguísticos (verbos introdutores de relato, tempos e modos verbais,
sistema dítico, etc.) e discursivos (relação entre os participantes, estatuto do
relator, modalidade do relato...), sendo, por isso, mais vantajosa a sua
abordagem a nível textual e discursivo do que ao nível estritamente sintático.
Do ponto de vista da sua concretização, a intervenção realizada estruturou-se nas fases a
seguir apresentadas:
i.
determinação da metodologia de investigação e das sequências didáticas, a
partir dos resultados de uma tarefa de diagnóstico, do perfil da turma e do
levantamento das hipóteses e objetivos metodológicos;
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ii.
implementação do plano estabelecido;
iii.
discussão dos resultados obtidos;
iv.
avaliação final do trabalho.
De uma forma geral, concluímos que houve um progresso significativo na capacidade de
compreender e utilizar eficazmente diferentes formas de relato de discurso, com
repercussões no desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes.
Maria Emília Pereira (CEHUM)
Migrações: os discursos concorrentes do espaço público
Ethos e persona são conceitos que permitem a análise do discurso contemporâneo. Na
discussão pública recente sobre um êxodo expressivo de Síria, Afeganistão e Eritreia, os
diferentes atores sociais, cuja escolha foi pensada após revisão do campo de estudos na
tradição francesa e, mais recente, de expressão espanhola e inglesa (Gee & Handford:
2012:1), posicionam-se na ambivalência do acolhimento e securitarismo, a matizar
perante auditórios e intervenções específicas, no que importa, designadamente, o
momento do processo em curso que levará à deslocação para países diversificados de
um fluxo que, na origem, chega à Europa pelo Leste. Assim procurando refúgio, na
Hungria como na Grécia, ou Itália, um qualquer primeiro solo europeu ativaria
mecanismos relativos às populações requerentes. Em face de o cenário ter já evoluído, no
que liminarmente se carateriza pela aplicação de mecanismos previstos, os discursos –
da União, de governantes específicos, supraconfederacionais, ou internacionais –
recortam uma realidade dada a conhecer por via de como referem a situação. A
perspetiva cognitivista em Análise do Discurso, com van Dijk e Chilton, vem recenseando
termos e conceitos socialmente conotados. Tais “palavras pesadas”, como comummente
se diz, a partir do inglês, não têm uso indisputado nos media. A sua origem é a de um
discurso parcial e que se exibe como tal, donde, Flowerdew (1997a) notava uma diferença
ainda verificável entre discurso político e público, quando aquele é sectário e permite-se
sê-lo, no que fica alternância vocabular clara.
Isabel Nena Patim (UFP/CLEPUL)
Literatura de (Con)texto Português no Canadá
Although the Portuguese have settled relatively recently in Canada, they have played a
part in the country’s cultural mosaic, both the Portuguese immigrants and the secondgeneration Portuguese-Canadians. The second edition of the The Portuguese in Canada,
subtitled Diasporic Challenges and Adjustment (2009), is a major contribution to the
20

scholarly literature in this field as it deals with the multiple aspects of the presence of the
Portuguese in Canada as a component of the Canadian mosaic.
We look at the contribution of Portuguese immigrants and second-generation PortugueseCanadians to Literature in Canada, focusing on narrative texts written or published this
country. Portuguese experiencies in Canada, represented in those narratives, fall into
three main categories. The first category concerns prose representations of immigrant
experience that explore the feeling of being ‘neither here nor there’, i.e. the “Paradox of
Nowhere” (Joel 2000). The second category draws on representations of post-settlement
experiences and reflect the day-to-day life and relationships of Portuguese immigrants.
The narratives of Erika De Vasconcelos and Paulo Da Costa are examples of the third
category, as representations of third-generation Portuguese experiences in Canada.
To conclude, we draw on expressions of the virtual diaspora to focus on how it makes
Literature of Portuguese Background in Canada visible, as well as on the way it may allow
the diaspora to reshape ‘home’ from distance.
Sara Gonçalves (CEHUM)
A função da arte para lá do espaço e do tempo
O ser humano, de todos os tempos e de todos os lugares, interessa-se pela arte. Esta
atividade - que é desde logo uma forma de linguagem -, tal como o seu criador, também
viaja pelo mundo. Se a migração e a diáspora têm como consequência o aproximar de
diferentes culturas, isso significa que tais fenómenos contribuem para que vários artistas e
distintas obras coabitem num mesmo espaço (veja-se o que sucedeu na Europa no séc.
XX - a École de Paris comportou artistas como Pablo Picasso, Marc Chagall ou Amedeo
Modigliani, oriundos de diferentes países).
No seguimento da afirmação anterior, pensamos ser importante responder à questão
“será que cada cultura consegue, hoje, com tantos movimentos migratórios, preservar a
sua arte?”. Será que ainda é legítimo afirmar que a arte europeia, por exemplo, costuma
vincular-se a uma explicação racional do universo, enquanto que a asiática preocupa-se
com uma espécie de ordem simbólica intermediária entre o cientismo europeu e a rítmica
africana? Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) e Frederick Antal (1887-1954) serão
chamados, uma vez que acreditam que a arte encontra uma explicação nos grupos
sociais e nos momentos históricos.
Na última parte da presente comunicação, retomaremos a filosofia de Lev Tolstói (18281910), pois acreditamos que, quer haja afinades geográficas / étnicas na arte, quer não
haja, ela tem uma função universal: contribuir para a união da humanidade. Basta ver
como a música harmonizou os espíritos dos soldados franceses e alemães em plena I
Guerra Mundial no filme Joyeux Noël (2005).
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Sara Maria Maio Ezedin Pinho (CEHUM)
A felicidade clandestina das mulheres ficcionais.
Uma reflexão sobre dispersão, protagonismo e autoria feminina
A clandestinidade se caracteriza pela permanência ilegal em um território que não o seu.
Viver à margem pode, muitas vezes, ser mais uma escolha do que um destino forçado,
fruto de uma revolta contra um sistema totalitário; uma forma de se opor às políticas
impostas pelo poder vigente. No imaginário popular do ocidente, as personagens
femininas encontram a felicidade no matrimônio com um príncipe desconhecido e passam
a habitar um reino e uma vida que sequer possui uma relação com o que eram no início
de suas narrativas. A maior parte dos romances ocidentais mantém verdadeira essa
premissa e pensar a mulher solitária no momento do “felizes para sempre” gera uma
grande indefinição sobre o que é a felicidade, se há apenas uma forma de vivencia-la e se
habitar o território da felicidade depende somente da presença masculina. Na intenção de
confrontar as relações entre as mulheres, a presença/ausência de um “príncipe
encantado” e a autoria feminina, a presente comunicação intenta analisar a felicidade
como uma condição diaspórica das protagonistas das narrativas que problematizam essa
questão: Felicidade Clandestina (1971), de Clarice Lispector; O Silêncio (1981) de
Teolinda Gersão; Instruments of Darkness (1997), de Nancy Huston e A costa dos
murmúrios (1998), de Lídia Jorge.
Bruna Ferreira (CEHUM)
A viagem de José: mapas saramaguianos
A partir do cruzamento de duas linhas temáticas presentes na obra saramaguiana – a
obsessão pelos nomes próprios, que aqui identificamos como um ‘núcleo de poética dos
nomes’; e a viagem como tema central da ficção, evidenciada em títulos como A viagem
do elefante (2008) – pretende-se nesta comunicação explorar os caminhos percorridos
pelos personagens que partilham com o seu autor o primeiro nome. “José” viaja em A
jangada de pedra (1986), mas também em O evangelho segundo Jesus Cristo (1991) e
em Todos os nomes (1997). Seguindo as suas pegadas, procuramos traçar outros mapas,
seja o de uma flutuante Península Ibérica à deriva entre futuro e passado, ou o das
margens do rio Jordão percorridas por um carpinteiro que não pode fugir do seu remorso,
ou ainda o de uma cidade anônima onde um escriturário empreende uma obstinada busca
por alguém que já não pode ser encontrada. Questiona-se se a coincidência onomástica
entre estes personagens e o autor aponta para uma espécie de meta-discurso
autobiográfico ou auto(r)-figuração, havendo ao mesmo tempo – por parte de Saramago
romancista – uma assumida recusa do Eu narrativo autoral. Para analisar as estratégias,
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tanto no discurso literário como no para-literário, sobretudo quando legível como
comentário da própria criação literária (portanto, discurso poetológico), partimos do
conceito de autoficção, apesar de (ainda) não consensual, entendido como foco de
reflexão sobre poéticas (éticas / políticas) do nome (pseudônimo; nome próprio; etc.) e de
reconfigurações do conceito tradicional de autobiografia.
Vinicius Mariano de Carvalho (King’s College)
A literatura brasileira a passos de 'Jabuti'
Esta apresentação terá como foco o prêmio literário brasileiro Jabuti e pretende analisar
como este prêmio contribuiu (ou não) na formação de uma tradição literária no país desde
sua implantação. Iremos analisar, desde a criação do prêmio em 1958, quais autores e
obras premiadas nas categorias de poesia, conto e romance se estabeleceram como
escritores e qual papel suas obras premiadas tem hoje no contexto geral da literatura
brasileira.
Rui Miranda (Univ. Nottingham/CEHUM)
De Portugal Telecom a Oceanos:
as imagens e desvarios de um prémio literário 'luso-brasileiro'
Pretendo discutir algumas questões ideológicas e culturais ligadas a variadas empresas
de uma certa lusofonia - a coincidência do nome PT no prémio e na almejada fusão
corporativa (sob o auspício do Pires de Lima, entre outros).
Lígia Amâncio (ISCTE/Lisboa)
Género e Feminismo - Novos Mapas
O Género nasceu com o Feminismo da chamada segunda vaga e os seus percursos,
desde os anos 70 do século passado, estão intimamente ligados. Esta comunicação
procura salientar os momentos de partilha e os momentos de separação entre os
percursos do género e do feminismo, situando-os histórica e contextualmente. A partir
desta breve história procura-se estabelecer os laços entre género e teoria feminista, na
actualidade do caso português.
Margarida Pereira (CEHUM)
Ficções de cosmopolitismo e realidades migratórias no romance inglês contemporâneo
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Pretende-se abordar o modo como as questões de imigração e integração são
representadas em alguns romances britânicos a partir da segunda metade do século XX.
Centraremos a nossa atenção na alteração das realidades representadas em alguns
desses romances e na forma como dão voz a algumas das transformações ocorridas na
sociedade inglesa, do ponto de vista das migrações, a partir de 1948 e até aos nossos
dias. Neste âmbito pretende-se discutir romances como The Lonely Londoners (1956) de
Samuel Selvon, Small Island (2004) de Andrea Levy, The Buddha of Suburbia (1990) de
Hanif Kureishi ou In the Kitchen (2009) de Monica Ali.
Marie-Manuelle Silva (CEHUM)
Mapas imperiais em palimpsesto no romance Al Capone le Malien de Sami Tchak
Al Capone le Malien de Sami Tchak mapeia, através da viagem de um narrador europeu,
o percurso de personagens que se (des)encontram em temporalidades e geografias que
amalgamam mapas imperiais e urbes contemporâneas na Europa e em Africa. No
romance, os modelos espaciais de referências são corroídos e reordenados para
produzirem novas geografias imaginárias, que também são metadiscursos críticos que
participam de uma reconfiguração do mundo ou de mundos. Os guardiões
contemporâneos da tradição mandinga, escroques e prostitutas, “corpos sem pátria”
franco-malianos co-habitam num universo romanesco que rearranja histórias, memórias e
configurações identitárias através de processos poéticos inerentes à produção literária em
contextos transnacionais e transculturais.
Filomena Louro (CEHUM)
Irish Diaspora and the Redefinition of Human Rights
When Ireland voted Yes to same sex marriage early this year, the nation was doing more
than allowing homosexuals to marry. The vote defined a new alliance of sentiments and
affections that overruled the interpretation of the religious establishment. It also identified a
very wide consensus on the rejection of gender discrimination and ensuing estrangement
and exile. This social campaign promoted the creation of new legislation allowing for a new
map of affections to emerge.
Márcia Oliveira (CEHUM)
A revista KWY e o exílio artístico português em Paris
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Editada entre 1958 e 1963 por Lourdes Castro e René Bértholo, dois artistas portugueses
que na altura viviam em Paris, a revista KWY reuniu contribuições de diversos artistas
cujo trabalho se encontrava associado ao Novo Realismo, que constituía “uma nova forma
de percepcionar o real”, como se afirma no manifesto assinado pelo crítico Pierre Restany
em 1960. Partindo do exemplo de KWY, uma publicação manual serigrafada,
pretendemos reflectir acerca da dimensão política das publicações de artista e inerentes
processos de experimentação plástica e conceptual, levando em linha de conta a sua
genealogia, que remonta à vanguarda histórica e à experimentação dadaísta. De que
forma a revista KWY veiculava preocupações de ordem estética e crítica? Como é que a
revista se transformou num espaço de pesquisa alternativo às práticas artísticas ditas
convencionais? Em que sentido é que a publicação se assumiu como um espaço
privilegiado para os artistas portugueses, e os seus pares europeus, se comprometerem
com questões políticas e com noções como memória e identidade, tendo em
consideração o seu estatuto de expatriados? Uma análise de KWY, verdadeira construção
de ‘realidade’, conduzir-nos-á numa reflexão sobre a forma como as publicações de artista
podem constituir ‘exposições portáteis’ e arquivos de práticas, revelando-se assim um
meio privilegiado para entender as posições dos artistas num determinado contexto
artístico e social.
João Ribeiro Mendes (CEHUM)
A teoria do tecnoconstrutivismo de Kazem Sadegh-Zadeh
Um fenómeno que se vem intensificando na última década e meia é o da automatização
do processo (ou método) da descoberta científica. O filósofo da medicina iraniano-alemão,
Kazem Sadegh-Zadeh, tem vindo a desenvolver uma original reflexão sobre os supostos e
as consequências dessa transformação da natureza do conhecimento científico
empírico/experimental na época contemporânea, particularmente sistematizada no
capítulo 13 do seu monumental Handbook of Analytic Philosophy of Medicine, que
apelidou de “tecnoconstrutivismo”. É uma análise crítica da mesma que será levada a
cabo nesta comunicação.
Luís Pereira (CEHUM)
Michel Lagrée, a técnica e o sagrado: história de um encontro improvável
Como equacionar a relação entre a tecnologia e o sagrado? Michel Lagrée (1946-2001),
historiador francês, especialista da história do cristianismo, é um dos principais actores na
renovação do estudo da história religiosa contemporânea, sobretudo no contexto das
relações entre a religião e o contexto social contemporâneo.
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Na sua obra, A bênção de Prometeu (1999), o autor indaga uma religião - o catolicismo,
um país - a França, e uma cronologia – a primeira e segunda revolução industrial. O
propósito é de estabelecer “uma socio-história das técnicas, que é mais das técnicas da
idade industrial” (p. 391). Lagrée, ao longo de todo o seu ensaio, defende a tese que,
nesta espécie de história religiosa da técnica, não reinou, por parte do catolicismo, uma
atitude negativa face à dimensão tecnológica da modernidade. A técnica é não apenas a
bênção prometaica da modernidade, mas também o acto inspirador de um Deus, cuja
criação permanece inacabada e solicita a acção humana.
Marco Marian (UPádua/USC)
La técnica como problema ontológico.
Consideraciones ellullianas respeto al mundo tecnificado
Esta comunicaión tiene el objetivo de reflexionar sobre el tema de la tecnología,
concretamente, de la técnica, en referencia a los estudios aportados por el filosofo francés
Jacques Ellul. La técnica se ha convertido en un problema ontológico, que mina las raíces
más profundas del ser humano para convertirle en un objeto de sí misma, para
acostumbrarle a no ver más la realidad y para que pueda vivir su existencia sin ser capaz
de percibir que no está viviendo. Los problemas que Ellul describe son ahora incluso más
válidos que cuando fueron pensados. El sistema técnico está por doquier, y los individuos
carecen de las herramientas para afrontarlo, ya que la mayoría han nacido en la época de
su desarrollo, considerando esta forma de vivir, basada en la artificialidad de los eventos,
la única posible.
Francesca Rayner (CEHUM)
Whose performance is it anyway?
Co-creation by performers and audiences in contemporary performance
In his chapter in The Cambridge Companion to Performance Studies (2008), Nicholas
Ridout suggests that issues of participation and representation might be key to thinking
through the “special relationship” between contemporary performance and political
democracy. Indeed, in the present context of what has been referred to as
“postdemocracy,” (Rancière, 1998) such questions have become critical faultlines in
struggles over democratic rights with, on the one hand, the highly performative Occupy
movement questioning the representativeness of democratic governments and, on the
other, participation in mediated events highlighting the limitations of mere interactivity.
This paper thinks through some of the questions around democracy and participation in
two contemporary performances co-created between performers and their audiences.
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Tiago Rodrigues’ By Heart (2013) could only end when ten members of the audience could
recite a Shakespeare sonnet “by heart and not by brain” within a personal and political
advocacy of the importance of memory. Rimini Protokoll’s Home Visit Europe (2015)
brought together groups of strangers around a game device which enabled them to debate
the configuration and continuing relevance of Europe. How might the performer/audience
co-creations of these two performances contribute towards extending democracy and
working towards new performance forms for the twenty-first century?
Andreia Sarabando (CEHUM)
Fiction about international exhibitions
In their intention to promote trade between nations, as well as in their educational impulse,
International Exhibitions or World Fairs are simulations of worlds without borders but, at
the same time, they create political, military, economic and cultural maps that both
reproduce and reinforce existing world orders. Fiction about these events is varied in genre
and style as well as in its approach to exhibitions. This approach ranges from
representations of exhibitions as triumphant utopias to a playground for political intrigue,
as motors for social change to an arena for symbolic struggles. Among other things,
exhibitions provide the background for political satire (e.g. Jonathan Coe’s Expo 58), social
critique (e.g. Eduardo Mendonza’s La Ciudad de los Prodigios), historical flavour (e.g. A.S.
Byatt’s The Children’s Book), crime (e.g. Pablo de Santis’s El enigma de París), they
emphasise the transformative power they had for the cities that hosted them (e.g. E.L.
Doctorow’s World Fair, Jim Lynch’s Truth Like the Sun), or they serve as a way to address
cultural difference and tension (e.g. Patricia Grace’s Tu, Ada Cambridge’s A Woman’s
Friendship and The Three Miss Kings).
This paper will focus on the ways in which Great Exhibitions and World Fairs are dealt with
in different novels, taking particular interest in those that engage with these events as
representational practices that either reproduce, subvert or ignore physical and/or
symbolical maps, borders and relations between countries.
Maria Luisa Coelho (CEHUM)
Portuguese Artists and Writers in London (1950-1986):
Cultural Networks and Identities in Transit
In this paper I intend to provide an overview of a wider research project. This focuses on
Portuguese artists and writers who lived in London between 1950 (the decade in which the
Calouste Gulbenkian Foundation began attributing research grants to Portuguese artists to
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go abroad) and 1986 (the year Portugal formally joined the E.E.C), in order to assess how
they engage with their Portuguese background and the British context they encounter.
I will try to map a collaborative but loosely configured group of Portuguese writers and
artists, who were in close contact with each other and influenced each other’s work and
who also developed a network of relations with British writers and artists living in London
during the same period. My analysis will take in consideration specific ideological and
political contexts (the colonial war, the dictatorship and the democratic revolution of 1974,
as well as post-war British culture and London as a socio-geographical site for the
reception of and engagement with different cultures), which affected the role and
opportunities granted to the diasporic subjects under discussion and had an impact on the
way they felt and visually or literarily articulated their experiences. By looking at work
created by contemporaneous Portuguese expatriates such as Bartolomeu Cid dos Santos,
Helder Macedo, Alberto de Lacerda and Paula Rego, who have made a fundamental
contribution to contemporary Portuguese art and literature in spite of their geographically
dislocated and marginal position, the research ultimately aims to encourage an
interdisciplinary and transcultural critical discourse on specific instances of diasporic and
inherently hybrid representations.
Ana Carvalho (CEHUM)
Los Desastres de la Guerra: Framed Portraits of Framed Bodies
Taking the metaphor of a frame as a space for displaying and mapping, as well as its other
meaning of “being entrapped”, this paper investigates the placement and exclusion of
individuals in a contemporary context in which to migrate over national and abstract
borders has become at the centre of heated current affairs discussions, namely within
Europe as images of migrants who flee from conflict zones circulate daily. However, it is
questionable whether their practical and symbolical reach is fully apprehended by a public
which is often passive, anesthetized by an excess of coded images that “[reduce] the world
to little rectangles” (Ugresic). This paper looks at images of migrants instead of solely
tracing their movements on a map, and thus focusing less on the journey itself for the
understanding of how these subjects are apprehended, gazed upon and discussed by a
(foreign) public.
Questions of scale and distance, receptor and object will be discussed in relation to works
as distinct as Andy Warhol’s Silver Pillows, Dubravka Ugresic’s The Museum of
Unconditional Surrender, Judith Butler’s Frames of War and Sontag’s Regarding the Pain
of Others. The urgent need to acknowledge a circularity in history, to rethink borders and
to respond humanely to the plights of migrants, refugees and exiles will be addressed by
this paper which, by taking the image of the photograph as a framing of the world, will
discuss the travelling aspect of subjects and objects, the migrations that are performed
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physically (or that are forbidden) across countries, as well as the images of bodies
travelling.
Jaime Costa (CEHUM)
Mapeando o futuro, A América Transcultural de Randolph Bourne
Havendo realizado uma análise crítica arrasadora daquilo que realmente significa o
estado moderno, em The State, especialmente em relação aos Estados Unidos, Bourne
efecturá, em Transnational America uma não menos arrojada aproximação ao significado
do conceito de cultura no contexto de um estado, em que a realidade multicultural possui,
cada vez mais, condições pós-modernas. A questão de como definir a cultura como um
meio de cultivo de um ser humano adaptado às condições e exigências de um novo
mundo ganhará relevo com o novo século. Será necessária uma redefinição dos valores
assumidos para abordar e dominar os problemas políticos e socias que clamam por uma
cuidada atenção. Pretendo, pois, neste ensaio , abordar a complexidade e a novidade das
propostas de Randolph Bourne. Propostas modelares e pioneiras, para uma teoria
política, social e cultural, sempre em formação, no contexto do papel fundamental daquilo
que é a “experiência” americana e da filosofia do Pragmatismo.
Teresa Jorge Ferreira (UNL)
A geografia do espelho na poesia de Rui Knopfli
Pretendo com este estudo refletir sobre a importância dos mapas (políticos, físicos,
culturais) na construção dos autorretratos poéticos de Rui Knopfli. São várias as
referências, na sua obra, à Europa e a África, a Portugal e a Moçambique, a cidades, rios,
árvores, flores e frutos, que vão criando uma geografia poética de símbolos identitários. A
nacionalidade do cidadão Rui Knopfli é portuguesa, mas a nacionalidade do poeta está
em constante busca de si própria. A língua assume um papel essencial nesta indagação:
Rui Knopfli explora a carga de tradição literária ocidental que a língua portuguesa oferece,
mas aproveita também a sua abertura à modernidade e à inclusão de novas palavras.
Poemas como «Auto-retrato», «Então, Rui?» e «Naturalidade» constituem um bom ponto
de partida para procurar os traços desta geografia do espelho na obra de Rui Knopfli.
Jorge Pereira (CEHUM)
Frederick Jackson Turner - O Significado da Migração para a Fronteira nos EUA
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Em 1893, numa reunião da "America Historical Association", Frederick Jackson Turner
deu voz aos que viam na transformação industrial e urbana dos Estados Unidos uma
metamorfose descaracterizadora do país. O seu ensaio intitulado "The Significance of the
Frontier in American History" afirmava a importância fundamental da fronteira para a
identificação do país ao mesmo tempo que anunciava o seu fim. Para Turner, o carácter
anti-histórico dos Estados Unidos devia-se em exclusivo à força vital e virginal encontrada
pelos colonos aos chegarem ao Novo Mundo e que foi replicada vezes sem conta no
período colonial e do avanço da fronteira Oeste até ao Pacífico. Com o fim da fronteira e
das terras livres, Turner alertou para o perigo de um regresso à história e aos conflitos
sociais e laborais decorrentes da industrialização. Mais do que a fonte da natureza
democrática das instituições políticas, a fronteira é o espaço vital de reencontro da
América consigo própria, longe da história, e do rejuvenescimento dos seus ideais e do
seu destino. A tese da fronteira de Turner apresenta os Estados Unidos como um povo
em constante movimento, em migração contínua para manter a sua identidade sob pena
de, ao parar, perder o sentido de si mesmo e que é produto da necessidade de adaptação
contínua que alimenta o seu carácter democrático e livre. A questão que atormenta Turner
é onde poderão os Americanos reencontrar a sua terra natal, essa simplicidade das
sociedades iniciais e que moldou o seu espírito e os define?
Paulo Alexandre e Castro (CEHUM)
Amélie Nothomb: os tubos da consciência ou a metafísica migratória nos neurónios
Ao contrário do que o senso comum estipula, a metafísica não lida exclusivamente com
questões ligadas à transcendência. Dir-se-ia mesmo que a metafísica, na sua demanda
pelos princípios, condições ou estruturas básicas, procura imiscuir-se na própria
realidade. A sua busca é assim e também pelo sentido e finalidade da realidade, o que a
coloca como determinante na compreensão do fenómeno do humano. E é neste sentido
que a ontologia ganha expressão. Acontece pois que somos seres metafísicos, plenos de
sentido ontológico no mundo. Amélie Nothomb sabe-o bem e expressou-o de forma
extraordinária num dos seus mais famosos (e o mais filosófico dos), romances, Metafísica
dos Tubos. Aí, a autora não se limita a expressar, do ponto de vista autobiográfico, a
experiência de ser sem ainda ser, mas de revelar, ficcionalmente, a existência de um
estado mental consciente que dá conta do mundo interior. Se por um lado, é discutível o
aparecimento ou mesmo a existência da consciência in utero, por outro lado, a sua
revelação no mundo, aponta para uma existência cerebral que as neurociências insistem
em afirmar. Contudo, pode ser colocada uma questão: e se houvesse uma metafísica
migratória nos neurónios? Se, de fato, ao nível neuronal estivesse já presente a mesma
metafísica que acompanha sempre a existência humana? Foi neste sentido que
conduzimos o nosso estudo e do qual apresentaremos os resultados.
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Patrícia Fernandes (CEHUM)
Entre a Submissão de Michel Houellebecq e Richard Rorty: duas linguagens, duas
modernidades
Tendo em conta a temática proposta para o presente Colóquio de Outono, a nossa
comunicação passaria por uma consideração comparativa entre os problemas levantados
pelo mais recente livro do escritor francês Michel Houellebecq – "Submissão" – e o
pensamento do filósofo norte-americano Richard Rorty.
A obra de Houellebecq, incidindo sobre alguns dos problemas atuais da sociedade
francesa - como a crise do sistema político democrático e as dificuldades levantadas pela
imigração de origem muçulmana e sua (não-)integração -, projeta um cenário futuro em
que a Irmandade Muçulmana assumiria, de forma legítima, o poder em França. De modo
curioso, as reivindicações do movimento identitário são recolocadas num novo contexto
que faz ressurgir as ligações da direita mais revolucionária ao pensamento islâmico. No
fundo, o projeto da nova direita francesa, um projeto assente num antiliberalismo e antiindividualismo profundo, encontra reflexo na proposta muçulmana de um Deus que não se
fez homem.
Ora, parece-nos interessante contrapor esta modernidade à modernidade e linguagem
rortyanas: a crença num projeto das luzes que aprofunda os ideais de liberdade e
igualdade, a partir de uma articulação dinâmica entre esfera privada e esfera pública. De
facto, o projeto de Rorty, apesar de dito muitas vezes como pós-moderno – um termo que
ele próprio utilizou mas que acabou por abandonar – é um projeto que se reconhece
herdeiro da modernidade das luzes e que se apresenta com o objetivo de continuá-la e
aprofundá-la. Mas que, acima de tudo, pretende ser um projeto laico e fiel à ideia de
progresso (duas ideias contrárias às propostas houellebecquianas).
Isabel Ponce Leão (UFP)
Mutilados de Guerra
A Guerra Civil de Angola, internacionalmente considerada a mais sanguinolenta e
sofisticada de todas as guerras, provocou a total depauperação da sua população por via
da desintegração social e económica. Campos de minas, mutilados, refugiados,
deslocados enformam algumas das suas nefastas consequências. Há em Angola cerca de
150.000 mutilados de guerra, alguns vivendo em condições sub-humanas. Outros,
igualmente mutilados, refugiaram-se em países vizinhos e também em Portugal,
confiando na sua solidariedade. Aí procuraram apoio económico e afectivo por forma a
recuperar a dignidade perdida nestes quase 40 anos de Guerra Civil. Tal é o caso de
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Antonino que, recebido num orfanato em Portugal, consegue, mesmo assim, estimular,
nos que lhe são próximos, um sopro de amor e vontade. Em A Vida Inútil de José Homem
(Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, 2012), Marlene Ferraz demonstra que a
mutilação física pode ser potenciadora da capacidade afectiva. Entre a realidade de uma
guerra crua e a grandeza da dimensão humana o milagre acontece.
Joana Passos (CEHUM)
As guerras e a descolonização no feminino
A escrita relacionada com memórias da guerra colonial portuguesa está usualmente
associada às experiências de militares portugueses na frente do confito (como por
exemplo na escrita de Lobo Antunes), ou às consequências dessa guerra para a
sociedade civil portuguesa, reflectindo-se sobre as famílias que perderam um dos seus
membros, ou viveram a difícil experiência de reintegrar ex-combatentes na vida civil (a
este respeito será abordada a exemplar investigação coordenada por Margarida Calafate
Ribeiro). Mas a guerra colonial portuguesa não deve ser pensada sem a sua relação,
como causa directa, com os subsequentes conflitos entre facções das novas nações
independentes. O que se pretende fazer com esta contribuição é portanto alterar o mais
comum quadro de referência para reflectir sobre a “memória da guerra” associada à
descolonização portuguesa. Pretende-se sublinhar uma perspectiva elaborada por
escritoras, que se debruçaram sobre memórias de guerra, considerando tanto escritoras
portuguesas como duas escritoras de língua portuguesa. Pretende-se sublinhar as
penosas continuidades entre guerra colonial/de libertação e guerras civis, dada a mesma
violenta natureza destes conflitos. Procura-se também identificar temas transversais na
representação de diversas guerras e suas consequências. O polo aglutinador entre todas
as autoras seleccionadas é não estarem alinhadas com o regime colonial. Apresentar-seão conclusões sobre os argumentos éticos e políticos propostos através dos diversos
textos literários abordados, para além de se identificar o tipo de memórias de guerra que
se escolhe preservar. As autoras abordadas serão as portuguesas Lídia Jorge, Isabela
Figueiredo e Teolinda Gersão, bem como a moçambicana Paulina Chiziane e a angolana
Ana Paula Tavares.
José Marques Fernandes (CEHUM)
A Educação para a Paz no pensamento de Faria de Vasconcelos e de António Sérgio
Sob este título, pretendemos chamar a atenção para a trilogia – Guerra, Paz e Educação
– , motivados pela circunstância do centenário de uma obra emblemática da História da
Cultura e da Educação em Portugal, a Educação Cívica (1915), de António Sérgio,
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revisitando o respetivo texto e contexto de publicação, assinalando três aspetos que se
nos afiguram relevantes e pertinentes: 1. Correlação do sistema da Educação e da Escola
Nova, cujo conhecimento foi proporcionado pela estadia do autor, no Instituto JeanJacques Rousseau, em Genève, no biénio de 1914-1916, com o magistério cívico e
pedagógico que exerceu em Portugal, no século XX; 2. Análise do reflexo da experiência
da Primeira Guerra Mundial na obra em causa; 3. Avaliação da influência do pensamento
de Pierre-Joseph Proudhon sobre a Guerra e a Paz no ideário pedagógico sergiano.
Maria do Carmo Mendes (CEHUM)
Sou a última árvore: representações da guerra civil moçambicana
Publicado no ano que marcou o final da guerra civil moçambicana, o romance Terra
Sonâmbula (1992) de Mia Couto revela a preocupação do escritor – já evidente em contos
da década anterior – com um acontecimento que perdurou durante mais de uma década e
que devastou o seu país de origem.
Pretende-se nesta comunicação: 1) Analisar a reconstituição histórica da guerra civil
moçambicana no romance; 2) Chamar a atenção para a transformação ambiental operada
por uma guerra que opôs compatriotas; 3) Identificar os efeitos humanos da guerra (a
solidão, a perda de valores tradicionais e do sentido de Nação, a luta diária pela
sobrevivência); 4) Destacar os papéis simbólicos dos protagonistas de duas narrativas
entrecruzadas na construção do futuro e na recuperação da identidade do país.
Mônica Heloane de Sant´Anna (Universidade de Santiago de Compostela)
Da guerra à paz: fronteiras entre a memória e a (re)construção da identidade
moçambicana em Terra Sonâmbula e A Confissão da Leoa.
Mia Couto, ao retratar a história de Moçambique em suas obras, destaca várias
“fronteiras” que surgem a partir da linguagem bélica que confirma o campo de batalha em
que se vive e que se reconstrói a identidade do povo moçambicano. Pretende-se
destacar, neste trabalho, as fronteiras entre a memória - que reconstitui uma relação
objetiva com o passado a fim de recuperar as raízes identitárias - e a saudade como um
reconhecimento de uma identidade anteriormente existente – a do passado e com o
desejo de fazer renascer uma nação. Outra fronteira que se pretende destacar é a
existente entre a linguagem predominantemente oral (marca identitária da cultura
moçambicana), e a escrita (marca identitária da cultura do colonizador) como registro
material (das duas culturas) da mesma história (como bem marcado em Terra
Sonâmbula). E, finalmente, pretende-se enfatizar a fronteira entre a guerra e a paz, muito
presente na história africana, principalmente na moçambicana. Mia Couto retrata esta
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fronteira de maneira poética e muito lúcida, como elemento necessário para o
renascimento da nação.
Carlos Pazos & Álvaro Iriarte (CEHUM)
Praticas investigadoras e metodologias nas ciências sociais e humanas:
Inevitabilidades e possibilidades
Considerando que a relevância e, particularmente, a utilidade das ciências sociais e
humanas tem sido, crescentemente, alvo de reflexão e discussão, neste trabalho
pretendemos reflectir acerca das práticas investigadoras e metodologias em uso. Assim,
problematizamos um conjunto de tópicos relacionados directamente com os objetos de
estudo, a questão da utilidade ou a confiabilidade, partindo da premissa da necessidade
de as ciências sociais e humanas alicerçarem a sua razão de ser inevitavelmente no seu
contributo à ciência, à sociedade. Neste sentido, assumindo como facto o actual processo
de digitalização da nossa cultura, entendemos haver enormes possibilidades com recurso
a corpora, mediante a mecanização das nossas práticas, cuja benesse maior será a de
contribuir para legitimação das nossas pesquisas, dos nossos resultados, em numerosas
ocasiões descritos como impressionistas ou opinativos, e a de afirmar novos espaços
para as ciências humanas e sociais.
Roberto Samartim (Univ. da Corunha)
Tecnologia para os estudos na cultura: Caminhos e ferramentas para a catalogação, a
análise léxico-semântica e o mapeamento de materiais
Este trabalho visa a apresentação da trajetória tecnológica do Grupo Galabra desde o ano
2009 à atualidade e, nesse sentido e como objetivo secundário, supõe também a
contextualização dos contributos apresentados por Fernández e Pichel a este XVII
Colóquio de Outono do CEHUM.
Abordamos aqui a conceitualização de várias ferramentas utilizadas para o estudo da
cultura por este grupo de investigação (com origem na Universidade de Santiago de
Compostela e presença atualmente em universidades da Galiza, Portugal e o Brasil),
centrando a nossa exposição nas várias possibilidades de análise que elas permitem, a
aplicabilidade do conhecimento produzido e as vias de aplicação abertas polos resultados
obtidos no campo da planificação cultural.
Desde as primeiras bases de dados relacionais construídas no projeto “Portugal e o
mundo lusófono na literatura galega (1968-2000)” (Poluliga) para responder ao desafio da
catalogação, arrumação e análise dum grande volume de corpus, até as três fases
contempladas no catalogador desenhado no atual projeto “Discursos, imagens e práticas
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culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos Caminhos de Santiago” (ProjetoCS), verifica-se um percurso que começa com explorações de materiais culturais de vário
tipo através dum conjunto de abordagens quantitativas /qualitativas (gráficas) e relacionais
(ARS), e permite as múltiplas possibilidades de análise abertas pola tecnologia utilizada
no atual Projeto-CS: catalogação, arrumação e extração contextual de materiais textuais
(Fase1), categorização automática de materiais através da aplicação de PNL (Fase2) ou
geolocalização e mapeamento de recursos e percursos na cidade de Santiago de
Compostela (Fase3). A isto unem-se as possibilidades de transferência desse
conhecimento já ensaiadas na colaboração com a Universidade de Passo Fundo (Brasil)
para a conceitualização e o desenho dum catalogador adaptado às necessidades próprias
do acervo do escritor gaúcho Josué Guimarães.
Ao lado de novas abordagens dos campos culturais, esta trajetória supõe, também, a
adaptação (não isenta de reflexividade e reflexão crítica) às mudanças operadas no
campo académico internacional nesta fase do capitalismo cognitivo, que prioriza como
objetivo da investigação universitária a aplicação prática do conhecimento, e considera a
tecnologia como condição prévia e ineludível para participar nos benefícios do novo
projeto social europeu identificado com a sociedade da informação e o conhecimento. São
significativas neste sentido as linhas de financiamento contempladas para as
humanidades tanto no programa Horizon 2020 (turismo e humanidades digitais) como nos
seus desenvolvimentos locais (a RIS3, “Estratégia de Especialização Inteligente da
Galiza”, identifica como espaços de atuação a “modernização do sector turístico e das
industrias culturais através das TIC”).
Maria Luísa Fernández (Univ. de Santiago de Compostela)
Extração de parâmetros culturais presentes em discursos literários sobre Santiago de
Compostela e o Caminho de Santiago: exploração de métodos estatísticos para a análise
empírica do conteúdo léxico-semântico
A aplicação de técnicas estatístico-textuais tem-se monstrado efetiva na hora de
selecionar um corpus significativo dentro dum universo volumoso de produtos, assim
como que essa seleção seja feita através de critérios representativos. Em trabalhos
prévios (Fernández, 2015) verificamos que estas técnicas complementam e enriquecem
os procedimentos tradicionais de fixação de corpus nos estudos literários recorrendo
unicamente aos metadados tirados dos próprios materiais, a partir de métodos de
extração não supervisados e detetando relacionamentos endógenos à propia informação
textual.
A partir desta experiência, esta comunicação pretende testar a aplicabilidade das
categorias classificatórias denominadas “parâmetros da cultura” (Torres Feijó, 2011) e a
concreção do seu conteúdo semântico e das eventuais subcategorias que as conformam
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tomando como base a diferente tipologia de dados quantitativos derivados da aplicação
deses procedimentos de extração, redução e classificação do conteúdo textual. A amostra
sobre a que testamos esta proposta de análise cultural está composta por cinco romances
pré-selecionados, com a técnica da textometria e o software Iramuteq, dentre os
dezanove que fazem parte duma coletânea de obras em espanhol publicados em 2010;
estas dezanove obras foram por sua vez detectadas como os produtos mais cultivados
sobre a temática jacobeia num catálogo de 547 livros, 90 audiovisuais e 211 sites.
Com essas mesmas ferramentas é realizada uma dupla análise do conteúdo. Por um
lado, para categorizar os assuntos extraídos nos materiais em base a parâmetros da
cultura e derivar os discursos-quadro sobre a cidade de Compostela e o Caminho de
Santiago, o qual também permite confirmar/refutar a hipótese do sucesso do parâmetro
histórico-esotérico, detetado a partir de abordagens qualitativas sobre outros pequenos
corpora de materiais. Por outro lado, num nível mais micro, com a análise de frequências
e de distribuição de palavras-chave que conformam esses assuntos, identificamos a
presença e os atributos da cultura galega com a aplicação da classificação dos
parâmetros.
No nível macro, os planos do íntimo-familiar e do romântico-sentimental convertem-se em
transversais aos textos, o que aponta para a maior presença dos modos de vida e da
espiritualidade, e para a importância do emocional. No nível micro, a cultura galega
elabora-se desde a territorialidade, a história e o mistério, reafirmando uma imagem
baseada em tópicos. Dentre os três macrodiscursos identificados como criadores do
imaginário contemporâneo de Compostela e os Caminhos por Torres Feijó (2011), o da
UNESCO, de natureza histórico-patrimonial, conforma-se como o mais modelar.
Irene Pichel (Univ. de Santiago de Compostela)
Metodologia quantitativa para a abordagem de elementos culturais na narrativa histórica
best-seller: o caso da diluição da cultura galega
Este trabalho pretende abordar, com a aplicação de esquemas do método empírico, o
estudo dos elementos culturais presentes na narrativa histórica best-seller quer no âmbito
global quer no espanhol. No espanhol estudaremos textos de temática jacobeia com o
objetivo de levar também a cabo um estudo de caso sobre o tratamento neles do sistema
cultural galego. Consideramos relevante observar o funcionamento do cultural nesta
classe de textos já que os discursos editorial e autorial insistem no carácter divulgativo da
narrativa histórica, com o qual se propicia uma receção historiográfica do género. E, já
que alguns destes textos atingem uma difusão maciça, eles podem ter um importante
impacte nos repertórios culturais das comunidades recetoras.
Com o fim de obter resultados úteis para estabelecermos futuras hipóteses destinadas ao
estudo de textos das mesmas características selecionamos um corpus reduzido, mas
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representativo, considerando o volume de vendas como critério chave. A amostra final
está composta pelos romances Il nome della rosa (1980) e The da Vinci code (2003) para
o âmbito global, e Iacobus (2000) e El ángel perdido (2011) para o âmbito espanhol.
Uma vez digitalizados os textos e apropriadamente pré-tratados para os adequar à
ferramenta de PLN IRaMuteQ (©Pierre Ratinaud), aplicamos uma das suas modalidades
de análise quantitativa, a análise estatística de frequências de palavras. Graças a este
software obtivemos uns resultados que, com o correspondente tratamento estatístico
posterior, permitiram fundamentar novas hipóteses sobre a narrativa histórica best-seller.
Por exemplo, que o número de elementos culturais que resultam relevantes e se integram
na trama é muito reduzido, enquanto que mais de 80% desses elementos ocorrem apenas
em cinco ou menos ocasiões nos textos. Entendemos isto no sentido de que a maior parte
da informação presente serve apenas para fazer da leitura uma experiência de
aprendizagem sobre a realidade extraliterária, convertendo o género em uma miscelânea
didática. Este caráter disperso da informação cultural explicaria o motivo pelo qual, ao
analisarmos nos textos de âmbito espanhol os elementos referidos à Galiza, não
encontremos a presença dum sistema cultural complexo. Muito pelo contrário, todos os
elementos vinculados a ela ficam subsumidos em um mare magnum de referências
culturais organizado tomando um fenómeno transhistórico, habitualmente motor da trama,
como nó centralizador duma rede de baixa densidade em que participam muitas culturas,
aparentemente distantes e debuxadas de maneira esquemática. Seriam criados assim
macroespaços transculturais nos quais a existência de identidades a pequena ou mediana
escala resulta impensável.
Daniel Blaufuks (Fotógrafo)
Os refugiados: a memória e os media
Daniel Blaufuks viveu a infância imerso num universo de vestígios da experiência dos
refugiados – um mundo de alusões, fotografias, alguns objetos, comidas, costumes e
memórias que não eram as suas. Utilizando algumas dessas reminiscências, bem como
filmes da época, excertos de textos, relatos de família e materiais de arquivo, Blaufuks
oferece-nos um discurso fotográfico muito peculiar no contexto de outros media (livro,
CD), com uma dimensão intertextual e intermedial densa e complexa: um discurso que
coloca interrogações não só sobre pátria e desenraizamento mas também sobre as
dimensões política, social e individual duma ‘questão’ novamente atual na Europa.
A obra inscreve-se na génese duma estética autorreflexiva de Daniel Blaufuks em torno
da memória, da sua transformação mediática, nomeadamente através da fotografia.
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