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Apresentação
Nos dias 20, 21 e 22 de julho, realiza-se no Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
da Universidade de Aveiro, Portugal, o Congresso Internacional Mundos em Mudança, que
reúne investigadores de diferentes áreas científicas, Literatura, Linguística e Cultura, com
o objetivo de refletirem, em conjunto, sob diversas temáticas, cujo tema agregador é
mundos em mudança.
Ao mergulharmos neste emaranhado cultural, linguístico e literário, que supõe a
diversidade, estamos também a refletir sobre as causas subjacentes às mudanças que vão
ocorrendo nas línguas, nas culturas e no mundo em geral. O questionamento sobre o papel
dessa diversidade na construção do pensamento contemporâneo, a visão do outro e a
imagem que cada cultura constrói de si mesma, com os dilemas e desafios que coloca a
diversidade linguística e cultural ou o seu desaparecimento, são também objeto de estudo
neste encontro, já que nos devem merecer uma reflexão aprofundada.
Os trabalhos incluem conferências e comunicações orais que poderão versar sobre
as seguintes temáticas:
Mundos em mudança: Língua
• línguas minoritárias em perigo de extinção
• bases de dados terminológicas como salvaguarda de saberes em extinção
• variação diatópica e diacrónica
• tradução humana vs. tradução não humana
• línguas e tecnologias digitais em mudança
• diversidade linguística e cultural e a aprendizagem de línguas
Mundos em mudança: Literatura
• literaturas da Antiguidade
• literaturas de culturas minoritárias
• literaturas marginais ou periféricas
• literatura, outras artes e media
• colonialismo e pós-colonialismo na literatura e no cinema
• personagens, temas e cenários de mundos em mudança
Mundos em mudança: Cultura
• identidades em mudança e exclusão
• impacto da globalização nas práticas culturais
• historiografia cultural e artística
• etnografia e património
• ética e diversidade cultural
• ócio e turismo
Outros Mundos em mudança
• políticas de inclusão
• normalização linguística
• patentes vs. domínio público
• defesa dos direitos linguísticos e culturais
• correntes de pensamento divergente e alternativas ao pensamento dominante
• recuperar e reinventar as tradições
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Presentation
On July 20, 21 and 22, the International Conference on Changing Worlds will take
place at the Languages, Literatures and Cultures Centre of the University of Aveiro,
Portugal. It will bring together researchers from different scientific areas, Literature,
Linguistics and Culture, with the aim of together reflecting on several topics, whose
aggregating theme is Changing Worlds.
By delving into this cultural, linguistic and literary complexity, which presupposes
diversity, we are also reflecting on the underlying causes of the changes that are taking
place in languages, in cultures and in the world in general. The debate about the role of
this diversity in the construction of contemporary thought, the perspective of the other
and the image that each culture constructs of itself, with the dilemmas and challenges
posed by linguistic and cultural diversity or its disappearance, will also be addressed in this
meeting since they too deserve in-depth reflection.
The programme includes conferences and oral presentations on the following
themes:
Changing worlds: Language
• minority languages in danger of becoming extinct
• terminological databases as a safeguard for knowledge in extinction
• diatopic and diachronic variation
• human translation vs. non-human translation
• languages and changing digital technology
• linguistic and cultural diversity and language learning
Changing worlds: Literature
• literatures of Antiquity
• minority culture literatures
• marginal or peripheral literatures
• literature, other arts, and media
• colonialism and post-colonialism in literature and cinema
• changing world characters, themes and scenarios
Changing worlds: Culture
• identities undergoing change and exclusion
• the impact of globalization on cultural practices
• cultural and artistic historiography
• ethnography and heritage
• ethics and cultural diversity
• leisure and tourism
Other Changing Worlds
• inclusion policies
• linguistic standardization
• patents vs. public domain
• the defence of linguistic and cultural rights
• thought that is alternative and divergent to dominant thinking
• recovering and reinventing traditions
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Programa
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20 de julho | quarta-feira
◼ Sala 2.1.11
8h30 | 9h00 – Receção dos participantes e entrega de documentação – (Sala 2.1.13)

9h00 | 9h30 – Sessão de abertura
9h30 | 10h30 – Conferência de abertura e perguntas
Antonio Romano | Universidade de Turim
Les vestiges d’une langue comme monument et comme ressource de découverte
10h30 | 11h00 – Pausa para café
11h00 | 12h40 – Comunicações orais
11h00 | 11h20
11h20 | 11h40
11h40 | 12h00
12h00 | 12h20
12h20 | 12h40

Anthony David Barker - Making Sense of the Gulf Wars (1991 & 2003)
in Commercial Cinema
Mario A. S. Fontes & Sandra Madureira - Visual prosody in speech
expressivity: automatic and manual analysis compared
Eva María Domínguez Noya & María Sol López Martínez - A
multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento
automático
Inês Silvestre & Raquel Henriques da Silva - O Centro de Arte
Contemporânea - um mundo em mudança no Museu Nacional de Soares dos Reis
Perguntas e respostas

12h40 | 14h30 – Pausa para almoço
14h30 | 16h10 – Comunicações orais
14h30 | 14h50
14h50 | 15h10
15h10 | 15h30
15h30 | 15h50
15h50 | 16h10

Susan de Oliveira & Margarida Rendeiro - Projeto “Literatura de
Mulheres: Memórias, Periferias e Resistências no Atlântico Luso-AfroBrasileiro”
Noemí Pérez Pérez - El reflejo de la oralidad en textos escritos y su
traducción al portugués: el caso del cómic
Christian Jakob Altmann - ¿Puede la traducción sacar la literatura de la
periferia?
Katarzyna Dziekan & Joanna Wilk-Racięska - Neutralization of nonstandard language in literary translation as a threat to character’s authenticity
Perguntas e respostas

16h10 | 16h40 – Pausa para café
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16h40 | 18h20 – Comunicações orais
Maria Aparecida Caltabiano - Formação de professores e o atual cenário da
sala de aula
Anabela Valente Simões - Visual representations of collective memory and
17h00 | 17h20
identity: street art and the reinterpretation of cultural heritage
Helena Topa Valentim - Mundos em mudança: enunciação e ensino da
17h40 | 18h00
complexidade instável da língua
18h00 | 18h20 Perguntas e respostas
16h40 | 17h00
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21 de julho | quinta-feira
◼ Sala 2.1.11
9h00 | 10h40 – Comunicações orais
Rocío Jiménez-Palacios & Alice Lucas Semedo - Patrimónios controversos
para a educação cidadana
Maria Teresa Cortez – “Despertar, sobretudo na mocidade, o gosto pelas coisas
9h20 | 9h40
coloniais” – educação para o império e romances “africanos” para crianças (19251940)
Maria do Carmo Cardoso Mendes - "Movimentos de fuga não são viagens":
9h40 | 10h00
a ficção distópica de José Eduardo Agualusa
Silvia Valencich Frota - A virtualidade do real: mediatização e identidade no
10h00 | 10h20
romance “Fake Accounts”, de Lauren Oyler
10h20 | 10h40 Perguntas e respostas
9h00 | 9h20

10h40 | 11h00 – Pausa para café
11h00 | 12h40 – Comunicações orais
11h20 | 11h40
11h40 | 12h00
12h00 | 12h20
12h20 | 12h40

Pedro Guedes de Oliveira, João Veloso & Elisa Fernández Rei - Uma
primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês: as declarativas e
interrogativas neutras
Alberto Gómez Bautista & Lurdes de Castro Moutinho - A língua
mirandesa na encruzilhada: mudança linguística e sustentabilidade
Francisco José Fidalgo Enríquez - Funcionalidad y valores del futuro de
conjuntivo en las oraciones de relativo en portugués y su contraste con el español
Perguntas e respostas

12h40 | 14h40 – Pausa para almoço
14h40 | 16h20 – Comunicações orais
Izabel Christine Seara, Lurdes de Castro Moutinho, Beatriz Martins
14h40 | 15h00 Rachadel & Victória Vivian Fôrmolo - Viagem e mudança de aspectos
prosódico-entoacionais da fala de mulheres açorianas e brasileiras
Luciana Lucente, Anna Smirnova Henriques, Pavel Skrelin, Tatiana
15h00 | 15h20 Kachkovskaia, Daria Guseva & Sandra Madureira - Produção de padrões
entoacionais em português brasileiro por migrantes russófonos
Claudiene dos Santos Costa & Maria Érica de Oliveira Lima - Rádio pela
15h20 | 15h40
internet: comunidade e pertença de ouvintes migrantes
António de Vasconcelos Nogueira - Maiorias e Minorias: A língua como
15h40 | 16h00
fator de inclusão?
16h00 | 16h20 Perguntas e respostas
16h20 | 16h50 – Pausa para café
16h50 | 18h30 – Comunicações orais
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16h50 | 17h10
17h10 | 17h30
17h30 | 17h50
17h50 | 18h10
18h10 | 18h30

Danuta Gabrys-Barker - The changing world of (applied) psycholinguistics:
understanding language, language learning and teaching
Gabhriele Rodrigues de Oliveira & Célia Zeri de Oliveira - Formação
de leitores quilombolas: uma proposta didático-pedagógica
Célia Zeri de Oliveira - (Des)integração de grupos étnicos na UFPA - um
estudo crítico
Maria Helena Dias Rebelo - Feminino/ Masculino/ Neutro no Fenómeno
Linguístico @ da Linguagem Inclusiva: A Gramática do Género em Latim,
Português e noutras Línguas Românicas
Perguntas e respostas
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22 de julho | sexta-feira
◼ Sala 2.1.11
9h00 | 10h40 – Comunicações orais
9h00 | 9h20
9h20 | 9h40
9h40 | 10h00
10h00 | 10h20
10h20 | 10h40

Soélis Teixeira do Prado Mendes - Análise de variação de termos
especializados em cadernos de receitas novecentistas, de Minas Gerais (Brasil)
Filipe Senos Ferreira & Paulo Alexandre Pereira - Sob o signo da mudança:
uma análise multimodal de “Hífen”, de Patrícia Portela
Ana Fernandes - O "Supplément au voyage de Bougainville", uma defesa do
anticolonialismo
Thiana Nunes Cella & Gilmei Francisco Fleck - Romances históricos
contemporâneos: vias ao pensamento decolonial
Perguntas e respostas

10h40 | 11h10 – Pausa para café
11h10 | 12h30 – Comunicações orais
11h10 | 11h30
11h30 | 11h50
11h50 | 12h10
12h10 | 12h30

Leandra Batista Antunes - O alinhamento tonal e a variação prosódica em
Minas Gerais
Elda Jéssica Freitas Olim & Maria Helena Dias Rebelo - Vitalidade de
“Amecê” no Concelho de Machico, Madeira
Lurdes de Castro Moutinho & Rosa Lídia Coimbra - Mudar de lugar,
mudar de falar? O que dizem os dados AMPER
Perguntas e respostas

12h30 | 14h30 – Pausa para almoço
14h30 | 15h50 – Comunicações orais
14h30 | 14h50
14h50 | 15h10
15h10 | 15h30
15h30 | 15h50

Solange Maria Sanches Gervai - Reflexões sobre o ensino de língua estrangeira
na escola pública brasileira
Timothy Oswald, Anabela Simões & Gillian Moreira - Enhancing global
skills through undergraduate research: a collaborative project
Rosa Maria Fréjaville, Pedro Guedes de Oliveira, Soraia Dimas &
Andreia Silva-Mallet - Um mundo em mudança. O ensino por competências: o
caso do português no Ensino Superior
Perguntas e respostas

15h50 | 16h50 – Conferência de encerramento e perguntas
Xosé Luís Regueira | Universidade de Santiago de Compostela
Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos
lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización
16h50 | Sessão de encerramento
17h00 | Pausa para café
15
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Resumos
Conferências
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Antonio Romano

Universidade de Turim | Itália

Les vestiges d’une langue comme monument et comme ressource de découverte

Dans certaines sociétés les langues en voie de disparition constituent un objet
d’intérêt anthropologique et socio-culturel plus que linguistique au sens propre. Leur
fonction communicative est souvent très réduite, alors que des valeurs identitaires et des
sentiments de nostalgie prennent la relève et poussent à une récupération, temporaire et
partielle, dans les domaines d’emploi littéraire (où cela est possible par l’existence d’une
tradition écrite) et artistique, là où le souvenir peut s’ancrer à une chanson, des comptines,
une danse, un récit… (v., entre autres, Dressler 1982; Dorian 1989).
La plupart des fois c’est sur ces manifestations que doivent appuyer leurs
récriminations les défenseurs de la diversité des langues, dans une dimension écolinguistique, à la recherche des derniers porteurs plus ou moins «authentiques» qui puissent
transmettre leurs connaissances au jeune gens. Parfois il ne s’agit que de prolonger l’agonie
de la langue, mais des mesures efficaces peuvent rétablir des conditions d’usage
occasionnel, voire renverser les conditions de leur substitution par une autre langue
(Fishman 2001) – souvent dans un contexte de bilinguisme (Brenzinger et al. 2003) ou
parfois, malheureusement, dans des situations de conflit ethnique (Hagège 2000; Crystal
2002).
Tel est le cas du grec (et de l’albanais) de quelques colonies de l’Italie du Sud
auxquels j’ai consacré des archives de parole, à partir d’interviews à des locuteurs motivés
qui s’efforcent de «retrouver les mots» pour raconter les histoires de leur communauté
(Romano & Marra 2008).
Mais l’école turinoise (v., plus récemment, les contributions de G. Berruto) a
bénéficié d’une longue tradition qui remonte au moins à B. Terracini («Come muore una
lingua» 1957), sans oublier, précisément dans notre cas, M. Bartoli («Das Dalmatische
Altromanische Sprachreste» 1906).
C’est donc sur les vestiges d’une langue, Sprachreste, que l’on se retrouve parfois,
avec – d’un côté – des chercheurs «étrangers» qui montrent leur intérêt pour la langue
agonisante et peut-être involontairement manifestent une admonition aux derniers
témoins pour qu’ils s’engagent dans la préservation d’un système transmis par leurs
ancêtres.
À une admonition ne pouvait pas songer certainement Matteo G. Bartoli (Albona
1873-Turin 1946) quand il a rencontré Antonio Udina (Tuone Udaina “Burbur”, Veglia
1823-1898), car il était désormais le “dernier locuteur” connu de langue maternelle
dalmate : il savait bien qu’avec son décès, survenu le 10 juin 1898, serait disparue
également cette langue romane pour laquelle il a entamé consciemment la construction
d’un monument.
19

La référence au dalmate dans les motivations de Mundos em mudança me paraît
conçue exprès pour m’offrir l’occasion de récupérer – sans l’ambition de rajouter des faits
essentiels sur le plan linguistique – des réflexions sur les conditions de naissance et de mort
d’une langue, mais surtout de valoriser les données recueillies sur une langue menacée,
comme témoignages d’histoires individuelles au sein d’une société qui change.
L’opportunité à saisir dépend également du fait que M. Bartoli avait obtenu un poste
à Turin où il avait fondé l’Institut de l’Atlas Linguistique Italien (ALI) qui est l’institution
à laquelle se rattache le laboratoire de phonétique d’Arturo Genre, dans lequel je mène
mes recherches depuis désormais plus de vingt ans.
Au-delà des positions politiques et des discussions que cette langue et ses modèles
causaient dans la première moitié du XX s. les témoignages recueillis par Bartoli dans son
ouvrage de 1906 et dans les dossiers de son archives vont bien au-delà d’un intérêt
linguistique. Ces documents nous offrent également un paradigme que l’on peut
facilement étendre à d’autres espaces géographiques dans lesquelles le linguiste, l’opérateur
culturel, a l’opportunité de montrer comme l’utilité de ses activités sur le terrain, au contact
avec les populations locales, peut fournir des informations incontournables pour la
compréhension de l’histoire des peuples.
Le cas du dalmate, en dehors du mythe, est donc emblématique: la description que
donne Bartoli de la manière dont divers linguistes précédents avaient interagi avec la
population locale de l’île et des relations entre les informateurs fournit un récit dont
peuvent se réjouir les jeunes linguistes en formation en apercevant leur rôle dans une
perspective de long terme.
Mais si on s’occupe des «radeaux» de communautés linguistiques auxquelles on peut
encore porter secours, nous avons affaire avec la vive voix de naufrages qui nous
consignent la charge de leurs regrets, de leurs espérances, de leurs désirs… et le rôle du
linguiste est bien plus ample et merveilleux.
En conclusion, même si je pense à mes informateurs des langues menacées des
Pouilles ou du Piémont, dont je m’occupe avec continuité, lorsque j’entends parler du
mirandais, du barranquenho, ou du minderico – comme il m’est arrivé lors d’autres
rencontres organisées par le CLLC (v. les contributions de divers auteurs dans les actes
des congrès Variação Linguística) – je m’efforce de comprendre les spécificités de ces
univers et je repense à la citation de M. Contini mise en exergue dans le volume de
Moutinho et al. (2019): «Les études que nous menons ne sont jamais achevées, comme
n’est jamais achevée l’analyse de langues que les hommes parlent, depuis des centaines de
milliers d’années, et de l’univers culturel qu’elles véhiculent et qui nous émerveille chaque
jour tout le long de notre existence».

Mots-clés: mort de langue, valeurs culturels de la recherche en linguistique.
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Xosé Luís Regueira

Instituto da Lingua Galega – Universidade de Santiago de Compostela | Espanha

Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos
nunha lingua minorizada no contexto da globalización

Nas sociedades europeas actuais as ideoloxías lingüísticas, e especialmente as
ideoloxías sobre a lingua estándar (Milroy & Milroy 1993, Coupland & Kristiansen 2011;
McLelland 2021), son amplamente compartidas, mais nas últimas décadas é observada
unha certa contestación e tamén unha maior tolerancia con certos tipos de variación,
especialmente nas formas orais dos estándares. Nas comunidades en que se producen
procesos de normalización de linguas minorizadas, coma os que se levaron a cabo en
España para o euskara ou o galego, ábrense espazos de debate particularmente ricos para
o estudo de actitudes e de ideoloxías lingüísticas, pois as discusións sobre a forma da lingua
saltan á esfera pública. Neles maniféstanse ideoloxías socialmente dominantes mais tamén
se conforman espazos de contestación e construcións de discursos e ideoloxías
alternativas.
Aos medios tradicionais de difusión das ideoloxías lingüísticas (sistema escolar,
libros, institucións) viñeron sumarse nos últimos tempos as redes sociais, que se erixiron
como un espazo privilexiado para as discusións e confrontacións ideolóxicas. As redes, ao
facer posible a unha interacción directa entre persoas usuarias e entre persoas e
institucións, crean novos campos de lexitimación e deslixitimación das fontes de
autoridade lingüística, conformando dominios en que as normatividades se (re)producen
de abaixo a arriba, desafiando os modelos tradicionais de autoridade e normatividade (de
arriba a abaixo) (Lukač 2018, Rymes 2020; Burridge 2022). Os discursos e as interaccións
que se producen e reproducen nas redes (online) poden reforzar ou diverxer dos que se
producen na esfera pública offline, mais tamén forman parte da realidade social, xa que se
producen no nexo online-offline en que se desenvolve actualmente a interacción social
(Blommaert & May 2019).
Nesta conferencia, a partir fundamentalmente de corpus de redes sociais (Twitter e
TikTok), e utilizando os métodos da Análise Crítica do Discurso (Fairclough & Wodak
1997, van Dijk 2015), estudaranse as ideoloxías se (re)producen sobre a(s) lingua(s), e en
particular sobre a lingua galega, entendendo que o estudo e a comprensión destes espazos
en que se producen e cuestionan hexemonías (e microhexemonías) nos permite tamén
achegarnos a algúns dos marcos ideolóxicos que configuran a sociedade galega actual, así
como a (re)producións de construcións identitarias sociais e políticas diferenciadas e, a
miúdo, confrontadas.
Palabras chave: ideoloxías lingüísticas, estandarización, linguas minorizadas, lingua e
redes sociais, purismo.
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A língua mirandesa na encruzilhada:
mudança linguística e sustentabilidade
Esta nossa comunicação tem como objetivo mostrar qual o contributo que o estudo
e preservação de uma língua minoritária podem dar para a sustentabilidade e o meioambiente.
O estudo de uma língua minoritária vai muito para além do interesse meramente
linguístico. Na verdade, o conhecimento e a divulgação de uma língua minoritária
permitem reforçar a autoestima dos membros da comunidade que a fala e que veem, assim,
reforçada a dimensão identitária inerente a qualquer língua, podendo, mesmo, tornar-se
um elemento agregador no seio de uma comunidade que a fala e uma alavanca para o
desenvolvimento sustentável. No caso das línguas minoritárias, o fator identitário revestese de uma importância ainda maior, porque, geralmente, esses idiomas apresentam um
reconhecimento institucional muito frágil. A língua surge, assim, como um pilar para o
desenvolvimento de uma comunidade, contribuindo para a sua coesão e para a sua
subsistência, enquanto realidade linguística e cultural distinta e única.
Para nós, linguistas, é evidente a relação entre biodiversidade e diversidade
linguística, já que as línguas também concorrem entre si, nos múltiplos habitats que servem
de cenário aos seus usos, numa determinada comunidade. O desaparecimento de uma
língua minoritária tem como resultado imediato o empobrecimento cultural e económico.
Veja-se, por exemplo, o que acontece na Amazónia, onde o desaparecimento de muitas
comunidades indígenas está associado ao empobrecimento linguístico, tendo como
consequência a destruição do ecossistema onde essa língua era falada.
Numa escala de menor dimensão, o estudo de um idioma como o mirandês permite
também o acesso a um melhor conhecimento do habitat onde o idioma é falado, tornando-se no veículo de expressão dos saberes de uma comunidade essencialmente agrícola.
Recorde-se que uma parte importante do território onde se fala mirandês está inserido no
parque Natural do Douro Internacional e, por isso, o futuro desta língua e desta área protegida
são indissociáveis.
Apresentaremos aqui alguns exemplos desta estreita relação entre língua,
desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Apontaremos caminhos que permitam
entender o mirandês como uma língua capaz de contribuir para a construção de uma
economia verde e sustentável, num território periférico, cada vez mais despovoado.
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Com esta reflexão, pretendemos, assim, contribuir, para a importância da
preservação de uma língua minoritária no âmbito da coesão territorial e,
consequentemente, do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: mirandês, mudança linguística, diversidade linguística, sustentabilidade,
meio ambiente.
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The changing world of (applied) psycholinguistics:
understanding language, language learning and teaching
In discussing any scholarly discipline in its both theoretical and empirical
dimensions, there is value in taking a diachronic look at its starting point and the direction
taken to assess achievement - leading to new and important developments. Such is the aim
of this presentation outlining the changing world(s) of (applied) psycholinguistics, with
specific emphasis on those areas of psycholinguistic research which are relevant for
language practitioners: teachers, learners and users of foreign languages. The choice of
topics presented is by no means exhaustive, as psycholinguistics across decades and in
modern times is a multidisciplinary domain of study. Selected topics will be discussed
based on an individual assessment made by the author on their importance and the
evolutionary impact they have had on language education and practical FL classroom
instruction over time.
This overview offers a brief discussion of psycholinguistic research, from the fifties
of the previous century, with specific focus on language as a code and behaviourism,
through the transformational-generative grammar of Chomsky and language acquisition
device (LAD), to the communicative competence of Dell Hymes and the beginnings of
cognitive grammar. In relation to more recent times, the overview offers a picture of
psycholinguistic research originating in the phenomenon broadly understood as
globalization. Globalization, resulting from travel and the accentuated mobility of peoples,
started towards the end of the 20th century and has intensified through recent immigration
flows until the present time. It has generated wide-spread interest in multidisciplinary
research focusing on second/foreign/multilingual language acquisition in a variety of
natural and educational contexts, in different language constellations and exploring the
language needs of users. Also, growing concern about people’s well-being in a world of
social and political turmoil has stirred interest in the role of the affective dimension and
positive psychology, which have become flourishing areas of academic research - with a
whole array of possible applications.

Palavras-chave: (applied) psycholinguistics, a diachronic perspective, understanding
language, foreign language learning and teaching.
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Vitalidade de “Amecê” no concelho de Machico, Madeira
Com o tempo, alteram-se a forma de falar e de agir em sociedade. Aquilo que dantes
era corrente, hoje, é inusitado. No entanto, revela-se como manifestação de Património
Linguístico, enquanto herança dos antepassados que permanece viva na cultura. Ao longo
das gerações, as formas de tratamento vão mudando porque se alteram as convivências e
as relações sociais. Nos contactos interpessoais, observa-se a existência de várias formas
concomitantes, sendo algumas antigas e reveladoras de uma sociedade e de uma cultura
diversas das do presente. O caso de “amecê”, na Região Autónoma da Madeira, é disso
exemplo e comprova-se pela observação linguística junto da população. Por informações
recolhidas in loco, sabe-se que era muito utilizada, por exemplo, no concelho de Machico,
há 25 anos.
Este estudo tem a finalidade de esmiuçar este fenómeno de mudança. Por um lado,
num plano teórico, pretende-se pesquisar a existência de “amecê” em dicionários,
vocabulários e glossários do século XX. Por outro lado, almeja-se uma vertente prática,
registando a vitalidade e dinâmica na comunidade. O propósito prático desta investigação
é analisar os resultados de um pequeno inquérito, aplicado em Machico, em 2021. A análise
dos dados permitirá compreender a amplitude do uso de “amecê”. Interessará: a)
descrever o significado que lhe é atribuído; b) comprovar se é coincidente com o das
referências metalinguísticas; c) analisar as circunstâncias sociais de utilização; d)
caracterizar o estatuto e o papel sociais do referente, ou seja, a quem o dirige o locutor,
com o perfil ou a posição social do alocutário; e) o que, cultural e socialmente, simboliza
e f) verificar o posicionamento dos inquiridos quanto ao conhecimento e ao uso. Embora
ainda se ouça, tê-lo-ão as gerações mais novas anulado dos seus registos na dinâmica
social? O poder dos mass media e das redes sociais é incontestável. Ao dar espaço à
valorização do Património Regional e Local, certos humoristas madeirenses revitalizam
diversos “diatopismos”, não deixando desaparecer/ morrer os bens linguísticos, mais ou
menos valorizados, assumindo importância a variedade madeirense da língua portuguesa.
Nota-se, com “amecê”, o assunto em estudo.

Palavras-chave: formas de tratamento, “amecê”, património linguístico, sociedade,
cultura.
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A multiplicidade gráfica existente no CORGA:
métodos para o seu reconhecimento automático
Á variación inherente a calquera lingua - xeográfica ou diatópica, social ou
diastrática, situacional ou diafásica e temporal ou diacrónica -, é preciso sumar en galego
dous factores que contribúen a incrementala de modo notable. Trátase, por unha banda,
da ausencia ata 1982 dunha norma oficial que guíe a súa ortografía e, por outra, da
convivencia no mesmo territorio de dúas linguas: galego e castelán. Estes dous factores,
ademais da variación natural intrínseca, ocasionan unha enorme multiplicidade gráfica que
é preciso afrontar ao acometer a anotación morfosintáctica do Corpus de Referencia do
Galego Actual (CORGA), dado que este abrangue desde 1975 ata a actualidade e a
codificación dos seus textos respecta as variantes elixidas polos autores.
Esta contribución ofrece unha panorámica sobre a enorme heteroxeneidade
ortográfica existente no CORGA e amosa os métodos que seguimos para anotala
automaticamente e, ao tempo, posibilitar que o usuario poida neutralizala ou focalizala na
plataforma de consulta. Grosso modo, recorremos a:
1. Grupos de derivación: conxuntos de desinencias nos que acaba de definirse un
elemento gramatical. Así, os polisílabos agudos rematados en ‘-l’ remítense ao grupo
G32, no cal, ao lado da desinencia ‘-is’ que preconiza a norma para o plural (animais),
figura a terminación ‘-les’ (animales). Entre outros casos, aplícase este método sobre
as formas con grafías para unha linguaxe inclusiva (alumno/a, alumn@, alumnos/as,
alumnxs…), modelos flexivos diverxentes (campioa, campiona) ou as formas con
acentuación paroxítona e proparoxítona para a P4 e P5 do copretérito (andabamos,
andábamos), pospretérito, etc.
2. Duplicación de raíces: solución maioritaria para integrar a variación gráfica cando
esta ten lugar na raíz: formas en ‘-ble’ e ‘-bel’ (amable, amábel), en ‘-aría’ e ‘-ería’
(cafetaría, cafetería), con ausencia ou presenza de grupo culto (ditar, dictar; osíxeno,
oxíxeno), con variación no vocalismo (fociño, fuciño; mesmo, mismo), etc.
3. Lematización automática: regras que combinan a etiquetaxe e lematización
automáticas de formas elativas, afixas ou das que presentan gheada (ghato, ghustar),
sen ter que incluílas no lexicón.
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Por último, no que respecta á recuperación de datos dende a plataforma de consulta,
á coñecida información gramatical dispoñible en calquera corpus anotado -elemento
gramatical, etiqueta morfosintáctica e lema-, no CORGA engádese tamén o hiperlema, o
cal agrupa lemas irmáns que presentan variación gráfica (i.e. fociño, fuciño; ata, até, ate,
hasta, hastra, astra) e permite a neutralización desta.

Palavras-chave: corpus, variación, etiquetaxe automática, recuperación de información,
galego.
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Funcionalidad y valores del futuro de conjuntivo
en las oraciones de relativo en portugués y su contraste con el español
En las oraciones subordinadas de relativo o adjetivas en portugués se pueden
emplear los modos indicativo y subjuntivo conforme la asunción de la existencia de una
realidad específica o la no asunción de la existencia de una realidad específica o la asunción
de la inespecificidad del referente. En virtud de estos elementos, el indicativo se suele
asociar a la interpretación específica y el subjuntivo a la inespecífica. En este punto,
portugués y castellano comparten rasgos funcionales y empleo.
A diferencia del castellano, el portugués tiende a emplear el futuro de conjuntivo en
las oraciones de relativo asociadas a la inespecificidad del referente, pero en grupos
nominales definidos encabezados por el artículo determinado o/a(s). Por su vez, utiliza el
presente de conjuntivo para referentes también inespecíficos, pero indefinidos como
um/a(s):
A Ana quer casar com o homem que tiver uma casa grande. Inespecífica/Definida
A Ana quer casar com um homem que tenha uma casa grande.
Inespecífica/Indefinida
Contrariamente a lo que podía esperarse, el futuro de conjuntivo se usa en las
oraciones de relativo con un valor genérico y el presente de conjuntivo en los casos
singulares:
(53) a. Todas as pessoas que {estiverem / ?estejam} inscritas podem concorrer.
b. Uma pessoa que {esteja / *estiver} inscrita podem concorrer. (Marques
2017:629)
En relación a los valores modo-temporales del Futuro de conjuntivo en las
oraciones de relativo, no parece existir una diferencia temporal en el uso del presente o
futuro de conjuntivo (Fidalgo, 2012, 2014) (Marques 2017), siendo esta ausencia de
relevancia funcional de la temporalidad uno de los aspectos que provocó el desempleo y
el consiguiente desuso de la forma de futuro de subjuntivo del castellano (Veiga 1989).
En este trabajo pretendemos establecer qué elementos son funcionales en portugués actual
para el empleo del futuro de conjuntivo en las oraciones de relativo en portugués mediante
una concepción funcionalista modo-temporal del citado tiempo verbal y a través del
análisis y aplicación de los conceptos de (in)definitud e (in)especificidad.
35

Asimismo, pretendemos averiguar la vitalidad del futuro de conjuntivo en
portugués actual en las oraciones de relativo mediante una consulta significativa e
ilustrativa de corpora.
Para este postrero objetivo, emplearemos también una visión contrastiva con lo
acontecido en con el desgaste y desuso del futuro de subjuntivo en castellano.

Palavras-chave: futuro de conjuntivo, oraciones de relativo, valores modo-temporales,
(in)definitud e (in)especificidad.
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Mundos em mudança:
enunciação e ensino da complexidade instável da língua
Propõe-se, com esta apresentação, uma reflexão relativa ao ensino e aprendizagem
da língua materna, e a subsequente apresentação de princípios didático-pedagógicos que
permitem dar forma a um modelo que releva a dimensão enunciativa da linguagem.
O conceito de enunciação (Culioli 2002, 2018) não pressupõe que os processos
cognitivos associados à linguagem são apenas geradores de gramaticalidade (Chomsky).
Pelo contrário, implica os mesmos processos cognitivos na dinâmica da interação, por um
lado, entre sujeitos munidos de intenções e, por outro, ancorada em contextos situacionais
e culturais. Por implicar outros níveis que não apenas o da superfície das formas, uma
conceção enunciativa do funcionamento da linguagem e da diversidade das línguas, sua
manifestação, fornece contributos não lineares para a construção da significação, ao
permitir dar conta da variabilidade das formas e dos correlativos sentidos discursivos.
A assunção de que o poder da linguagem é falar de si mesma (Jakobson 1963: 81;
Benveniste 1966: 61; Culioli 1967: 66-70) pode, por conseguinte, constituir um princípio
orientador de práticas didático-pedagógicas que enfrentem os obstáculos relacionados
com o tipo de raciocínio acessível aos alunos. Para estes, ter a linguagem, no seu
funcionamento e uso, como objeto de observação implica um processo de abstração
difícil, de que decorre a tendência para se sobrepor linguagem e realidade – tendência
manifestada, entre outros fatores, por alguma falta de motivação e transparência
terminológica.
Afirma Morin: “Os desenvolvimentos próprios da nossa era planetária confrontamnos cada vez mais e cada vez mais inelutavelmente com os desafios da complexidade. Por
conseguinte, a educação deve promover uma “inteligência geral”, apta a referir-se ao
complexo, ao contexto, de forma multidimensional e numa conceção global.” (2002, 43).
Uma “inteligência geral” passa certamente pelo poder de se ensaiar múltiplas
formulações, espontâneas ou induzidas, que são, em si mesmas, um observatório (trabalho
sobre a língua, que se constrói e reconstrói) e colocam em destaque zonas de fronteira (em
que interessa investir). Em suma, uma “inteligência geral” pode passar por uma
apropriação enunciativa, ciente das nuances e da deformabilidade dos sentidos. Na
aprendizagem, a errância, em itinerários de experiência individual coletiva de descoberta,
antecede necessariamente a compreensão e a adoção de procedimentos de explicitação e
de sistematização. É deste modo que emerge um modelo de intervenção didáticopedagógica na área disciplinar da língua materna em que os conteúdos de aprendizagem
não se reduzam a um conjunto de etiquetas para conceitos, ao permitir uma experiência
de pensamento e de representação enunciativa da complexidade instável da língua, dos
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textos e dos discursos, que converge numa inscrição compreensiva e mesmo criativa
(transformadora) do mundo.

Palavras-chave: ensino, língua materna, enunciação, variabilidade.
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Viagem e mudança de aspectos prosódico-entoacionais da fala
de mulheres açorianas e brasileiras
Este estudo trata da investigação de aspectos prosódico-entoacionais da fala de
mulheres de comunidades brasileiras colonizadas por açorianos (Ribeirão da Ilha, Santo
Antônio de Lisboa e Lagoa da Conceição, localizadas em Florianópolis) e de comunidades
açorianas (Madalena do Pico na Ilha do Pico e Fenais da Ajuda na Ilha de São Miguel).
Os parâmetros averiguados são: localização e alinhamento do pico de F0, duração,
tessitura, parâmetros já investigados na fala de homens das mesmas comunidades. Estudos
sobre a fala masculina (Moutinho & Seara, 2019) evidenciaram a viagem da melodia
açoriana para Florianópolis. Sabendo que as mulheres são mais inovadoras do que os
homens (Moutinho, 2001; Clempi & Rodrigues, 2020, dentre outros), será que as
florianopolitanas integraram, do mesmo modo que os homens, aspectos prosódicoentoacionais dos Açores e refletem essa mudança de melodia no seu modo de falar?
Nossa hipótese é de que as mulheres apresentarão um comportamento diferente
em relação aos homens, já que estudos em outras áreas da linguística afirmam que aquelas,
ao serem mais inovadoras, empregam formas menos conservadoras. Essa hipótese se
baseia nos princípios levantados por Labov (1990) de que “homens usam com maior
frequência variantes não padrão do que as mulheres e (...) mulheres usam com maior
frequência formas inovadoras do que os homens.” (Freitag, 2015:31). No entanto, estudos
sociolinguísticos têm mostrado que esse aspecto inovador das mulheres depende do
fenômeno em apreço e da sua origem geográfica. Por exemplo, em estudos sobre a
concordância verbal (Silva, 2012), homens se mostraram mais inovadores do que as
mulheres. Desse modo, procuramos com a presente pesquisa verificar como se dá a
variação da melodia entre os sexos, ou seja, se há mudanças de comportamento entre
homens e mulheres nesta área de pesquisa.
Para este estudo, a metodologia de coleta, etiquetagem e análise acústica dos dados
é a mesma já referida em outros estudos relativos ao Projeto AMPER, proposta por
Romano (2001). O cálculo da proximidade entre os traços prosódicos das comunidades
estudadas foi obtido, a partir da aplicação automática de um algoritmo de agrupamento
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hierarquizado que determina a proximidade entre os locutores e os pontos de inquérito
(Moutinho et al., 2015).
Os resultados evidenciam diferenças entre homens e mulheres e proximidades entre
os dados de açorianos e brasileiros. Entre os dados das informantes femininas, há uma
maior proximidade entre Madalena do Pico e Lagoa da Conceição e entre Ribeirão da Ilha
e Fenais da Ajuda, formando dois grupos. Agregam-se ao primeiro grupo os dados de
Santo Antônio de Lisboa. No entanto, confrontando todos os informantes, há um
agrupamento diferenciado de homens e mulheres, excetuando-se os dados femininos de
Fenais da Ajuda que se agrupa aos homens; e os masculinos de Madalena do Pico que se
juntam ao agrupamento feminino. Mesmo havendo essas exceções, confirma-se a viagem
de aspectos prosódico-entoacionais dos Açores a Florianópolis.

Palavras-chave: aspectos prosódico-entoacionais, comunidades brasileiras, comunidades
açorianas, fala feminina e masculina.
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Neutralization of non-standard language in literary translation
as a threat to character’s authenticity
The study addresses the question of the heterogeneity of a language in a narrative
and in its translation with special attention to the role of non-standard language in the
literary character’s identity. It is based on the conviction that our language reflects who
we are, as it carries implicit information about our knowledge, values, experience, origin,
social background or personal traits.
In narrative readers reconstruct the image of characters based on the linguistic
material they are provided, a non-standard language that a literary character uses
contributes to the image of the character in the reader’s mind. Translators of literature
confront the arduous task of conveying these images by means of another language.
Translation of non-standard variants of language is commonly considered to be difficult,
translators are reluctant to reconstruct the polyphony of original texts (Dębska, 2012: 67).
Studies into translation universals indicate that translated texts tend to be more
standardized (Toury, 1995), conventionalized or simplified (Baker, 1993) than the original
ones.
The purpose of the presentation is to draw attention to the importance of the type
of language that a literary character uses, it is argued that standardization of their language
leads to distortion of the image of the character. The study draws on the methodology of
cognitive linguistics, especially aspects of construal (Langacker, 1987; Tabakowska, 2001).
It asserts that the equivalence of translation of a particular character’s language should be
considered on the level of representation and is supported with examples of
Polish/English/Spanish translations.

Palavras-chave: non-standard variants, literary translation, idiolect, literary character,
cognitive linguistics.
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O alinhamento tonal e a variação prosódica em Minas Gerais
A variação prosódica tem sido estudada por meio da investigação dos três
parâmetros acústicos clássicos, a saber, frequência fundamental (F0), intensidade e
duração. Destes três, a frequência fundamental tem sido apontada como o principal fator
de distinção de variedades prosódicas diatópicas.
No português brasileiro, desde os estudos de Cunha (2000), até estudos mais
recentes, como o de Antunes e Bodolay (2019), variações nos movimentos de F0 em
pontos-chave da sentença (tônica inicial e tônica nuclear e sílabas adjacentes) têm sido
apontadas como as principais diferenças entre falares que se distinguem prosodicamente.
O alinhamento desses movimentos melódicos e sua associação com o texto, no entanto,
não têm sido satisfatoriamente explorados no que se refere ao estudo da variação
prosódica em Minas Gerais.
Em estudos precedentes (Antunes e Bodolay, 2019), foi possível observar que
sentenças declarativas e interrogativas totais do corpus do projeto AMPER, pronunciadas
por falantes de cidades diferentes do estado de Minas Gerais, Brasil, possuem os mesmos
movimentos melódicos que marcam a modalidade declarativa ou interrogativa dessas
sentenças. Notou-se, como em estudos anteriores, que o alinhamento desses tons e sua
associação com o texto, no entanto, podem ser fator de diferenciação de falares de
diferentes localidades. Desse modo, foram investigadas 9 frases declarativas e 9
interrogativas totais do corpus do projeto AMPER (Atlas Multimídia Prosódico do Espaço
Românico) no que se refere ao alinhamento do tom nuclear A+B*, característico da
declarativa, e do tom nuclear B+A*, característico da interrogativa total. Essas sentenças
foram produzidas por dois falantes com nível de escolaridade superior, entre 20 e 30 anos,
um homem e uma mulher, de quatro localidades mineiras: Belo Horizonte (capital e maior
cidade do estado), Mariana (cidade de pequeno porte, na região central do estado, próxima
à capital), Montes Claros (cidade de médio porte, na região norte do estado) e Varginha
(cidade de médio porte, na região sul do estado de Minas Gerais).
A metodologia de investigação partiu da metodologia utilizada no projeto AMPER,
tanto para gravação quanto para segmentação e análise inicial dos dados. Para
continuidade da análise, os valores de F0 tiveram seus picos ou vales verificados na
associação com a tônica nuclear e/ou sílabas adjacentes e foi observado se esse
alinhamento se dava em posição adiantada (primeiro terço da vogal tônica ou na vogal
pré-tônica), medial (segundo terço da vogal tônica) ou tardio (último terço da vogal tônica
ou na vogal pós-tônica). Foi possível observar que, para os falantes de Montes Claros, o
alinhamento tonal tende a ser mais tardio que para os falantes das demais localidades
mineiras, o que sugere que a investigação do alinhamento tonal e sua associação com o
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texto deve ser mais bem investigada como critério de caracterização da variação prosódica
diatópica.

Palavras-chave: alinhamento tonal, variação prosódica diatópica, projeto AMPER,
falares mineiros.
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Produção de padrões entoacionais em português brasileiro por migrantes russófonos
A transferência de padrões entoacionais da L1 para a L2 pode causar interferências
de natureza pragmática e sociolinguística e afetar a inteligibilidade e a compreensibilidade
da fala. Neste trabalho, que faz parte de um projeto abrangente sobre as produções de fala
de bilíngues russo/português brasileiro, focalizamos os padrões entoacionais de
produções em português brasileiro por migrantes russófonos.
O corpus do presente estudo compreende um conjunto de 6 frases produzidas por
dois grupos de sujeitos: os sujeitos russófonos, alvo do experimento, e os sujeitos do grupo
controle, os brasileiros. Os russófonos são residentes na cidade de São Paulo, com tempo
de residência variando entre 6 e 8 anos, e os brasileiros nascidos e residentes na cidade de
São Paulo. Cada um dos grupos continha 3 falantes masculinos e 3 femininos. A idade
média dos sujeitos do grupo experimental era de 47 anos e a dos sujeitos controle de 31
anos.
Ao todo 72 frases foram consideradas. As frases produzidas por ambos os grupos,
experimental e controle, foram gravadas no Laboratório Integrado de Análise Acústica e
Cognição da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nas mesmas condições e com
os mesmos equipamentos. As frases selecionadas abrangem os seguintes sentidos
pragmáticos: conselho, listagem de itens, pedido, alerta e solicitação de informação. Os
dados foram analisados perceptivamente e acusticamente. A análise e notação dos padrões
entoacionais foi realizada de acordo com o sistema DaTo, o qual foi desenvolvido e
validado para a notação e descrição dos padrões entoacionais do português brasileiro. Pelo
sistema DaTo, a descrição dos contornos entoacionais é realizada de acordo com padrões
de natureza dinâmica, o que implica em se considerar o tempo em que o alvo (pitch target)
é atingido, a altura desse alvo e o tipo de contorno entoacional empregado nesta tarefa.
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Foram efetuadas medidas de duração das frases e das palavras, das vogais e das unidades
VV que as constituem. Por unidades VV se designam as sílabas fonéticas que se estendem
de vogal a vogal.
A análise acústica dos dados dos dois grupos consistiu: i) na obtenção das médias
da gama de variação tonal; (ii) na detecção do ponto de alinhamento entre contornos
entoacionais e vogais tônicas; e (iii) nas medidas das durações brutas e normalizadas das
unidades VV.
Os resultados demonstram haver diferenciação entre os padrões entoacionais
empregados pelos russófonos e os dos brasileiros em relação ao padrão de alinhamento
de frequência fundamental e maior extensão de pitch, ou gama de variação tonal, na fala
dos russófonos. Não foram constatadas dificuldades nem em relação à compreensibilidade
e inteligibilidade das produções de fala dos russófonos, nem aos sentidos pragmáticos dos
padrões entoacionais empregados por eles. Entretanto, as excursões de pitch empregadas
pelos russófonos se distanciam das empregadas pelos brasileiros.

Palavras-chave: entoação, análise entoacional, português brasileiro como L2, sistema
DaTo, análise fonético-acústica da fala.
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Mudar de lugar, mudar de falar?
O que dizem os dados AMPER
O estudo que aqui nos ocupa resulta de uma pesquisa mais ampla, graças ao projeto
AMPER, Atlas Multimédia Prosódico das Línguas Românicas, com mais de vinte anos de
existência (Contini, 2016:3-28; Contini, Romano, Moutinho & Rei, 2008:109-122). Neste
projeto, cabem pesquisas prosódico-entoacionais de todas as línguas românicas, sendo
adotada uma metodologia comum de recolha e análise acústica de dados (Romano, Contini
& Lai, 2014:27-51). No caso do português, europeu e brasileiro, designado por AMPERPOR, a coordenação é da responsabilidade da primeira autora do presente estudo. Os
vários resultados apurados em estudos por nós realizados confirmam que a mudança de
lugar pode implicar também mudança no falar. Estas mudanças são mais facilmente
percebidas e mencionadas a nível fonético, sobretudo no que se refere ao sistema vocálico,
e ainda a nível lexical. Apesar disso, a variação da melodia da fala também ocorre de norte
a sul de Portugal continental, já para não referir a variação existente nos arquipélagos dos
Açores e da Madeira. É desta última que aqui nos ocuparemos
O corpus a analisar é constituído por dados recolhidos em quatro regiões distintas
na faixa oriental de Portugal continental, assim ordenadas de norte para sul: Beira Baixa,
Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. Todos os informantes possuem escolaridade
básica, do sexo masculino, com idades entre os 45 e os 60 anos. Foram analisadas
estruturas frásicas com 10 vogais, nas modalidades declarativa e interrogativa. Em termos
acentuais, embora o corpus AMPER contemple todas as acentuações existentes em
português, apenas incluiremos, nesta análise, estruturas frásicas com finais oxítonos e
paroxítonos e acento fixo no grupo nominal. Não selecionámos, para este corpus, os finais
proparoxítonos, uma vez que, para além de serem muito menos frequentes na língua
portuguesa, observamos também, de forma reiterada, a não realização fonética das duas
últimas vogais, tornando-se, por vezes, difícil a comparação com as outras acentuações.
Os dados apontam para a existência de maior proximidade entre as três variedades
mais a sul, e uma maior distinção da variedade mais a norte em relação às restantes. Tal se
verifica em ambas as modalidades e nos dois tipos de acentuações finais aqui estudadas.
Por essa razão, e tendo em conta estes resultados, parece podermos responder
afirmativamente à questão por nós formulada no título.
Palavras-chave: mudança linguística, prosódia, fonética acústica, projeto AMPER,
variação diatópica.

46

Maria Aparecida Caltabiano

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Brasil

Formação de professores e o atual cenário da sala de aula
São Paulo, Brasil, sempre foi considerada uma cidade de imigrantes, mesmo assim,
até há alguns anos, não era comum encontrar alunos de diferentes nacionalidades nas
escolas públicas de educação básica. Mais recentemente, entretanto, devido especialmente
aos conflitos mundiais, os professores passaram a se deparar com um novo cenário em
suas salas de aula: a diversidade étnica de alunos que não falam ou falam pouco o
português. Por outro lado, pelo papel que a língua inglesa passou a ter como língua de
comunicação internacional, houve um aumento de escolas particulares bilíngues ou com
oferta de programas bilíngues, com predomínio do inglês. Essas mudanças nos levaram a
questionar como os professores estão sendo preparados para lidar com os desafios dessa
nova sala de aula. Se até uma certa época, os cursos de formação de professores de línguas,
incluindo os da nossa universidade, apenas contemplavam a questão da diversidade
linguística e cultural como um dos temas de suas disciplinas de ensino de línguas, nos dias
de hoje, esse espaço não é mais suficiente.
Levando em consideração os desafios a serem enfrentados nesse novo contexto e
a necessidade de mais discussão sobre tais temas, foi proposta uma disciplina intitulada
Ensino de Língua em Contextos Multilíngues, no curso de Letras: Português e Inglês –
Licenciatura, na nossa universidade, tendo em vista a formação do futuro profissional.
Assim, o objetivo desta comunicação é inicialmente apresentar o que está sendo feito para
preparar o discente para sua futura atuação em contextos bi/multilíngues e compartilhar
nossa experiência com os participantes, levando-os também a compartilhar suas vivências,
tomando como referência estudos sobre o tema, entre outros Cavalcanti (2013), Romero,
Casais (2019).

Palavras-chave: diversidade linguística e cultural; formação de professores; contextos
multilíngues.
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Feminino/ masculino/ neutro no fenómeno linguístico @ da linguagem inclusiva:
a gramática do género em latim, português e noutras línguas românicas
O Conselho Económico e Social (CES) de Portugal aprovou em plenário em
meados de 2021 um manual para a Linguagem Inclusiva na Administração Pública, no
sentido de os documentos institucionais promoverem uma “igual visibilidade e simetria
de mulheres e homens” e “alternativas ao uso universal masculino”. Isso significa que o
CSE considerou não haver, até então, igualdade nas referências a mulheres e homens. No
manual, são apresentados exemplos linguísticos para ultrapassar a considerada assimetria.
Já em 1999, praticamente 22 anos antes, a UNESCO concebia o Guia sobre a linguagem
neutra em função do sexo, evidenciando uma interdependência entre género gramatical e
sexo. Outros organismos se têm manifestado a propósito de questões de Linguística e
Gramática que, claramente, interessam à comunidade mundial, em que qualquer pessoa
parece ter opinião e posição.
Há uma mudança a acontecer e ela tem vindo a manifestar-se de tal modo que não
é unicamente o português que está a ser posto em causa, mas todas as línguas, em especial
no que se refere à Gramática ou, mais precisamente, ao género gramatical. Acontece,
sobremaneira, nas línguas românicas, porque este é basicamente binário – feminino/
masculino – e isso tem levado a propostas para a sua anulação, defendendo-se a
neutralização. Vão surgindo propostas diversas para substituir as vogais finais que
costumam, por exemplo, em português, identificar o feminino (-a) e o masculino (-o). Há
quem opte por @, quem escolha uma estrela ou outro desenho/ ícone/ símbolo qualquer
para não empregar as vogais tão características do género gramatical, a fim de não
discriminar ninguém, a nível sexual.
No sentido de analisar a mudança linguística e de mentalidades em curso e na
sequência de trabalhos anteriores ligados à Linguagem da Sexualidade, propõe-se
desenvolver uma reflexão sobre a Linguagem Inclusiva, a partir de informações veiculadas
na Internet, através dos motores de busca disponíveis. Pretende-se confrontar esses dados
com as posições veiculadas no Manual do CSE e nas recomendações da UNESCO, com
a finalidade de tirar algumas ilações que talvez possam auxiliar na revisão do sistema e da
estrutura da língua portuguesa, uma vez que estão a acontecer na Sociedade e na Cultura
contemporâneas.

Palavras-chave: sociedade e cultura, linguagem inclusiva, sexo e género, gramática,
línguas românicas.
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Visual prosody in speech expressivity:
automatic and manual analysis compared
There has been an increasing interest in exploring the linguistic, paralinguistic and
extralinguistic functions of visual aspects in speech science research studies on speech
expressivity. The communicative relevance of visual cues has been pointed out in bimodal
and multimodal studies on the speech perception of affective states and pragmatic
meanings (Swerts, 2009; Madureira & Fontes, 2019; Scherer et al, 2021). These works
usually combine manual analysis of visual data by means of the Facial Action Coding
System, known as FACS (Ekman, Friesen, Hager, 2002) and perception tests answered by
judges. Automatic analysis of facial expressions also uses the FACS system and associates
the facial movements described by its analytic unit, the Action Unity, to emotion
expressions. The advantage of automatic analysis is that it can analyze dynamic aspects
which are important to be considered in investigating speech expressivity. The question is
how does an automatic analysis of facial expression differ from a manual analysis?
Furthermore, how does the automatic analysis of affective states derived from facial
expression evaluation compare with those made by judges in perceptual tests?
The present paper addresses these questions by contrasting the results of two
experiments using the same corpus. The object of the investigation is the facial expressions
of affective states (basic emotions and the emotion primitives of valence and arousal) in a
corpus of 30 utterances extracted from female subjects´ narratives of their positive and
negative life experiences in a film documentary by a Brazilian film maker. Stylistically,
these utterances can be considered as semi-spontaneous since they have been collected in
interviews.
The results of the two experiments are compared. The Principal Component
Analysis (PCA) was used to compare the judges´ assessments and the automated system
analysis. The results of both evaluations are contrasted and discussed considering the
dynamic changes of the facial expressions throughout the utterances, the salience of the
visual cues, the kinds of Actions Unities and their intensity degrees, the results concerning
the analysis of the emotional primitives of valence and arousal, the emotion identification
answers given by the judges and the action-unit-based emotion analysis provided by the
software. A better performance of the automatic system in terms of detecting changes in
Action Unities over time was observed.
As far as the analysis of affective states is concerned, it was found that valence
judgments varied less in the automatic analysis, results from both analysis converged in
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terms of anger and joy and diverged in terms of sadness and fear. In general, the automatic
analysis of facial expressions proved to be reliable and advantageous.

Palavras-chave: visual prosody, speech expressivity, affective states, FACS, automatic
analysis.
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El reflejo de la oralidad en textos escritos y su traducción al portugués:
el caso del cómic
Esta comunicación tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo de la manera
como la oralidad aparece reflejada en un tipo de obra como el cómic, en la que se incluyen
manifestaciones propias de la lengua hablada que, previamente, un autor selecciona con el
fin de imitar situaciones comunicativas que sean reconocidas y verosímiles para el lector
(Brumme, 2008). Se trata, por tanto, de un discurso oral prefabricado (Chaume, 2001) que,
en este caso concreto, evoca las conversaciones espontáneas no solo a través de los
diálogos de los personajes, sino también del dibujo y de otro tipo de convenciones propias
de este medio.
A partir de la propuesta de Rodríguez (2017), estudiaremos las marcas de la oralidad
presentes en el cómic Idiotizadas (2017), de Moderna de Pueblo, que contrastaremos con
la versión en portugués (2018) para observar las semejanzas y diferencias en el reflejo de
la oralidad de ambas lenguas en esta obra en concreto.
Del análisis se puede concluir, entre otros aspectos, que el nivel morfológico es el
que menos manifestaciones de lo oral presenta mientras que el léxico-semántico, el que
más y que a nivel pragmático destaca la presencia de estrategias intensificadoras del
discurso y de marcadores discursivos interaccionales.
Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados de la comparación entre las dos
versiones de la obra, se señalan algunos rasgos de la oralidad prefabricada, concretamente
del nivel pragmático que tan importante es para una adecuada comunicación, que pueden
provocar interferencias entre ambas lenguas, para ser introducidos y trabajados en la clase
de español a partir del cómic.

Palavras-chave: cómic, oralidad prefabricada, análisis comparativo, español lengua
extranjera, português.
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Uma primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês:
as declarativas e interrogativas neutras
O Mirandês é uma língua minoritária falada em Portugal. Este enclave asturoleonês
em Portugal é falado por uma fração da população de Miranda do Douro fortemente
envelhecida. O Mirandês tem sofrido, ao longo dos anos, um forte abalo no número de
falantes, embora em 1999 os direitos linguísticos da comunidade mirandesa tenham sido
reconhecidos pela primeira vez. Verdelho (1993) nota a fragilidade do mirandês, apesar de
ser “uma língua viva” e chama a atenção para o facto de o mirandês ser “um legado cultural
de incomensurável valor”. O autor reflete sobre o caráter obsessivo da linguística pelo
estudo das grandes línguas em detrimento da marginalização e desvalorização de línguas
como o mirandês.
Sabemos que a anotação da entoação de uma língua repercute na compreensão da
gramática entoacional e prosódica dessa mesma língua (Beckman, Hirschberg & ShattuckHufnagel, 2005), ao mesmo tempo que desenha a realidade linguística. Por isso mesmo, o
objetivo é fornecer uma análise fonológica dos padrões entoacionais do mirandês,
complementando as análises que assentam numa abordagem fonética (Gómez Bautista &
Moutinho, 2021).
Foram selecionados 32 enunciados de declarativas e interrogativas sim-não neutras,
obtidos através da tarefa Discourse Completion Task, uma vez que esta permite uma
comparação metodológica e teórica com outras línguas. Todos os materiais foram
recolhidos in loco e os nossos participantes são mulheres falantes nativas de mirandês,
com mais de 65 anos de idade. Procedeu-se à análise dos enunciados dentro do quadro da
Fonologia Prosódica e do Modelo Métrico Autossegmental. Os tons associados às sílabas
tónicas, considerando a última versão do sistema ToBI para o português, foram anotados
no software Praat.
Atendendo à análise, as declarativas neutras na variedade central apresentam uma
variação entre L* L% e H+L* L%. Em Bal de Mira (variedade central), o acento nuclear
é composto por um tom baixo associado à sílaba tónica (L*) e em Cérceno (variedade
central), Cicuiro e San Martino (variedades raianas) as declarativas são produzidas com
uma descida acentuada na sílaba tónica (H+L*). Ambas as variedades apresentam uma
fronteira baixa (L%) que completa o contorno nuclear. Relativamente às interrogativas,
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estas mostram maior variação no alinhamento dos contornos nucleares: H+L* L% (50%)
em Bal de Mira, L*+H L% (50%) em Cérceno, L* HL% (71%) em Cicuiro e H+L* HL%
(29%) em San Martino.
A discussão dos resultados que iremos apresentar permite-nos verificar que a
entoação atual do mirandês mostra uma grande variabilidade no alinhamento nas
interrogativas sim-não neutras, mas mais sólida no alinhamento das declarativas. Os
resultados preliminares podem ser interpretados como um consequência do contacto
linguístico com outras línguas, que tem como efeito uma mudança linguística. Para
estabelecermos uma interpretação fonológica mais robusta, necessitamos recolher mais
dados do mirandês, assim como do português europeu falado em Miranda do Douro.

Palavras-chave: mirandês, línguas minoritárias, fonologia entoacional, revitalização
linguística, multilinguísmo.
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Um mundo em mudança.
O ensino por competências: o caso do português no Ensino Superior
Considerando que muitas das línguas se têm vindo a extinguir, é de elevada
importância que esta tendência seja invertida (Crystal, 2000). A língua franca é
caracterizada por não ser nem territorial nem uma língua de identidade, mas ser sim uma
língua veicular. Skutnabb-Kangas (1998,2002) e Phillipson (2003) criticam a visão mais
“consumista” das línguas maioritárias, uma vez que se tornam homogéneas, padronizamse e centralizam-se como fatores de mercado único (o caso do inglês na União Europeia
(UE)). Impor o monolinguismo inglês é desfavorável para o desenvolvimento educativo,
cognitivo e social, uma vez que os alunos com acesso a programas de ensino bilingues têm
melhor oportunidade para alcançarem um nível de excelência académica (Carranza, 2009;
Agirdag, 2013).
Apesar de a Língua Portuguesa (LP) ser uma das línguas mais faladas no mundo é
uma língua minoritária (LM) na UE. É indubitável que a consciencialização para o
multilinguismo e o multiculturalismo tem um papel preponderante na luta contra todas as
formas de discriminação linguística. Para isso, é necessária uma articulação de políticas de
difusão das LM e a implementação de medidas concretas para a sua defesa e ensino. O
atual paradigma do ensino é um modelo baseado em princípios filológicos, como aliás é
criticado pelo fundador da escola da Ponte, que afirma que “temos alunos do século XXI
com professores do século XX a trabalhar como no século XIX”. Torna-se, pois,
imprescindível a mudança de paradigma, que tenha por base o aluno no centro da
aprendizagem e a interação entre o aluno e o professor mediador. Este novo paradigma,
programa por competências, permite, assim, consolidar a oferta da formação (a
visibilidade, a coerência e a qualidade), favorecer a interdisciplinaridade, integrar novos
métodos de formação (com maior proximidade entre a teoria e a prática) e de avaliação,
renovar e ajustar os programas, considerando as necessidades do mundo global e criar
sinergias entre a equipa pedagógica.
Para impedir que a LP perca cada vez mais terreno no ensino fora de Portugal, neste
caso, na França, é necessário inverter a tendência que a considera como uma língua rara,
com consequências societais visíveis: a quase ausência de ensino no secundário e um modo
de sobrevivência no ensino superior. Considerando que a LP é uma língua universal, uma
das mais faladas no mundo, torna-se importante que ela continue a ocupar um lugar de
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destaque como meio de comunicação e como elemento importante para a formação e a
implementação económica. O caso do curso do português em Línguas Estrangeiras
Aplicadas da UJM tem em conta estes fatores e, desde a sua implantação, tem proposto
um modelo de ensino com evidentes sucessos tanto a nível de investigação, da
aprendizagem e da sua difusão cultural. Nesta nossa comunicação, daremos especial
atenção ao contexto da extinção das línguas e apresentaremos, pois, o modelo de
aprendizagem do português de acordo com o novo paradigma do programa por
competências.

Palavras-chave: línguas estrangeiras aplicadas, inovação pedagógica, novo paradigma,
competências, aprendizagem.
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Análise de variação de termos especializados
em cadernos de receitas novecentistas de Minas Gerais (Brasil)
O léxico sempre se movimenta e evolui dado o fato de que muitas das unidades
léxicas que o compõem tornam-se arcaicas, outras são criadas e incorporadas a ele, outras
mudam o seu sentido, e tudo isso ocorre gradualmente e quase de forma imperceptivel
aos falantes. Para os limites desta “Comunicação”, entendemos que a variação pode ser
considerada a partir do estudo dos subconjuntos lexicológicos, como no léxico de um
grupo social específico ou no vocabulário de uma área do conhecimento.
Nossa proposta refere-se à análise da variação de termos extraídos de receituários
culinários do século XIX, produzidos em Minas Gerais, Brasil, por isso tomamos como
referencial a Terminologia que, segundo Biderman (2001:19 ), “se ocupa de um
subconjunto do léxico de uma língua a saber, cada área do conhecimento humano”. Mais
especificamente, vamos nos basear nos aportes teóricos da Socioterminologia que,
segundo Faulstich (1995), dedica-se à identificação e categorização das variantes
linguísticas dos termos em diferentes situações de uso, conforme o discurso no qual eles
ocorrem. Para tanto, vamos nos apoiar nas tipologias estabelecidas por Faulstich (2002),
Auger (2001) e Cabré (1996) que classificam as variantes terminológicas em três grandes
grupos : (i) variantes concorrentes – variantes que advêm quando um mesmo referente
recebe duas ou mais denominações, e subdivide-se em dois grupos, os quais, por sua vez,
também se subdividem (ii) variantes coocorrentes – variantes que ocorrem quando dois
ou mais termos, que tenham significados idênticos, coocorrem em um mesmo contexto
sem alterar o plano do conteúdo (Faulstich, 2002); e (iii) variantes competitivas que “se
realizam por meio de pares formados por empréstimos linguísticos e formas vernaculares”
(Faulstich, 2002:33).
Nosso propósito é, então, apresentar as variantes terminológicas extraídas de nosso
corpus, procurando analisar em quais dessas categorias elas se enquadram. Com a ajuda da
ferramenta AntConc 3.5.9, obtivemos uma lista de palavras, que é gerada após a inserção
dos arquivos em formato .txt. , levantamos mais de 100 variantes, dos quais pretendemos
apresentar pouco mais da metade e fazer-lhes a categorização segundo Faulstich (2002),
Auger (2001) e Cabré (1996). Para ilustrar, apresentamos a ocorrência do termo variável
“pão-de-ló” cujas variantes se manifestam como pão de lot; pão-de-lót; pão de ló; pão-deló; Pão de loth; pão-de-loth; pão de Loth. De acordo com os autores, trata-se de uma
variante concorrente, do tipo terminológica gráfica, pois apenas se apresentam sob forma
gráfica diversificada de acordo com as convenções da língua de seu tempo. O termo,
conforme Faulstich (2006:4), é uma entidade variante, cujas formas variam segundo o
corpus textual em que se inserem. E é somente por meio da observação da dimensão
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textual de um corpus textual, de preferência especializado, que é possível verificar o que
varia e como varia um termo.

Palavras-chave: terminologia, socioterminologia, variantes concorrentes, variantes
coocorrentes, variantes competitivas.
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Reflexões sobre o ensino de língua estrangeira na escola pública brasileira
Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, com maior possibilidade de
inter-relação entre diferentes sociedades, diante de variados desafios apresentados pela
multiplicidade cultural. Assim como Alvarez (2015), entre outros pesquisadores,
acreditamos que as diferenças culturais podem operar positivamente, como janelas através
das quais os indivíduos podem se conhecer, com potencial para desenvolverem uma
avaliação crítica de si mesmos e dos outros.
A aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) pode ser instrumento essencial para
auxiliar essa compreensão dos modos de ser dos outros e elemento central do próprio
processo de autoidentificação. Pesquisa recente realizada pelo British Council (2015) e
pelo Plano CDE aponta para a desvalorização do ensino de (LE) no Brasil. Mas qual a
razão de o inglês ser tão desvalorizado na escola pública brasileira? Que medidas poderiam
ser tomadas para fazer com que o aluno que hoje entra no ensino fundamental possa sair
da escola conseguindo ler ou manter uma simples conversa em inglês? No Brasil, 85% dos
alunos frequentam a escola pública. Em algum momento eles têm aulas de inglês, mas
quando se pergunta qual o conhecimento deles, as respostas mostram que eles não sabem
se comunicar na língua. Uma das motivações da pesquisa foi saber por que os estudantes
chegam ao final do ensino médio sem saber a língua – ou sabendo apenas o básico.
Assim, este trabalho procura contribuir para responder essas questões incluindo
dados de minha pesquisa desenvolvida em escola de Ensino Fundamental e Médio de São
Paulo (Brasil) e experiência desta pesquisadora como professora de inglês em escolas
públicas. Assim pretendo discutir o trabalho dos professores de inglês e a aprendizagem
de língua estrangeira, visando contribuir para uma reflexão sobre o que ocorre com o
ensino de LE na escola pública brasileira. A análise tem como base teórica as contribuições
de autores como Rojo (2012), Kalantzis & Cope (2012), Lemke (2010), Kress (2003),
Signorini & Cavalcanti (2010), entre outros, cujas pesquisas na área da educação apontam
para a necessidade de uma análise das práticas de ensino de (LE) para uma ação pedagógica
inclusiva e mais próxima das novas realidades propostas pelo mundo digital e pela
sociedade “pós-industrial” (Giddens, 2002:03).

Palavras-chave: língua estrangeira, professores, aprendizagem, globalização.
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Enhancing global skills through
undergraduate research: a collaborative project
With the aim of improving our future as a global community, the 2030 Agenda for
Sustainable Development adopted by the UN Member States calls on us to contribute to
a range of Sustainable Development Goals (SDGs). Education is one of these SDGs and
the promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation
of cultural diversity is one of the aspects of this goal that should be fostered, among other
specific objectives. Concurrently, the OECD Learning Compass 2030 sets out an
aspirational vision for the future of education and identifies the need for the interlinking
of knowledge, skills, attitudes and values in our classrooms. Empathy and mutual respect,
curiosity, collaboration, awareness (of oneself, of others and the world) and openness to
experience are some of the skills associated with academic success and better preparation
for the challenges of an ever more global and interconnected world. Moreover, in its
Future of Jobs Report 2020, the World Economic Forum also supports the idea that
transversal skills such as i) active learning and learning strategies, ii) creativity, originality
and initiative, iii) resilience, stress tolerance and flexibility, iv) emotional intelligence and
v) persuasion and negotiation are perceived as crucial by the labour market.
As global skills are increasingly brought to the fore, educators are challenged to
consider new pedagogical approaches and design learning experiences that foster the
development of these 21st-century skills. This paper aims to present a collaborative project
developed at the University of Aveiro, during the 1st term of academic year 2021/22,
involving undergraduate students from two different departments and EFL subjects. In
addition to consolidating students’ language and intercultural communication
competences, the project also aimed to introduce students to research work. The literature
suggests that such work is an excellent preparation for postgraduate degrees and an
experience that enhances students’ intentions to pursue further degrees, particularly for
women, minorities and students from low-income households. Moreover, incorporating
a research component enables students to develop critical thinking, information literacy
and oral/written communication skills, among other transferable skills that will be relevant
and helpful across different areas, both at the social and professional level.
In addition to a description of the project and presentation of some concrete
outputs, this paper also aims to present students’ perceptions of the process and of their
development of their own global skills. The data obtained from student feedback
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questionnaires indicates that their perception is generally positive and that cognitive, social
and intercultural competencies were successfully addressed.

Palavras-chave: global skills, intercultural communication, language pedagogy, learnercentred learning, research skills.
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Supplément au voyage de Bougainville,
uma defesa do anticolonialismo
Apresentar o anticolonialismo como produto exclusivo da experiência colonial dos
séculos XIX e XX, embora seja uma tendência dominante entre os historiadores, é
tremendamente enganoso. Tais generalizações redutoras tendem a encobrir ideologias
significativas ou acontecimentos, simplesmente porque complicam os períodos distintos
que os historiadores têm aplicado retroativamente. De facto, no que diz respeito à
oposição colonial familiar europeia, vários desafios articulados e contundentes ao
empreendimento colonial foram certamente apresentados antes do século XIX.
A novela de Denis Diderot intitulada Supplément au Voyage de Bougainville destaca-se
em vários aspetos neste campo negligenciado do anticolonialismo europeu do início da
era moderna. Ao lê-la, lembramos as questões levantadas por Diderot na Histoire des Deux
Indes: “À qui prétendez-vous faire croire qu'un homme peut être la propriété d'un
souverain, qu'un enfant peut être la propriété de son père, qu'une femme peut être la
propriété de son mari. qu'un serviteur peut être la propriété de son maître, qu'un nègre
peut être la propriété du colon?” (Diderot, Histoire des deux Indes. Œuvres complètes III,
740).
A nossa comunicação abordará a questão de como Diderot exibe uma análise livre,
graças ao anonimato, na Histoire des deux Indes. Afirmamos ainda que o autor critica sem
rodeios de estilo o colonialismo e a escravidão, focando-nos primeiro nos fragmentos
desta obra atribuídos a Diderot. Em segundo lugar, abordaremos o facto de que Diderot
defende neste trabalho o direito de hospitalidade e decompõe as consequências
decorrentes do comércio sob uma visão inspiradora para análises contemporâneas.
Também tentaremos lançar luz sobre a visão de Diderot sobre outros povos e culturas
tradicionalmente considerados ‘selvagens’, concluindo que são úteis para se identificarem
os limites dos códigos morais burgueses europeus, geralmente considerados “civilizados”.
Nesse sentido também trataremos nesta comunicação do Apêndice à Voyage autour du monde
de Bougainville, um escrito-chave para avaliar questões como anticolonialismo e
cosmopolitismo no pensamento de Diderot. Denis Diderot foi, mesmo num período
conhecido por mentes brilhantes, um talento. Uma forma específica pela qual o seu
radicalismo se manifestou na sua carreira foi através do ataque que ele lançou à lucrativa
empresa colonial patrocinada pelo Estado na sua obra Supplément au Voyage de Bougainville.
Ao minar a imagem do Outro colonial, que havia sido amplamente definido pelo
mito do Bom Selvagem, e ao afirmar a fraternidade e a origem comum de toda a
humanidade, Diderot postulou uma visão que enquadrava o colonialismo como
extremamente injusto e necessariamente desumano. Na época, após a escrita do
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Supplément, tanto a própria empresa colonial quanto o campo da literatura anticolonial que
ela influenciou seria tremendamente expandida.

Palavras-chave: anticolonialismo, cosmopolitismo, escravatura, hospitalidade, Império.
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-¿Puede la traducción sacar la literatura de la periferia?
Cuando se traduce, la literatura, que se traslada a otra cultura, se hace más universal,
de modo que también puede llegar a personas para las que la cultura inicial está lejos – se
sacan los valores universales de la literatura. Y este es el caso de literaturas como la de la
escritora alemana Herta Müller, cuyos libros escritos en lengua alemana aunque proceden
mayoritariamente de la periferia cultural del área lingüística alemana, del Banato situado
en Rumania, tienen gran éxito en todo el mundo. En cierta medida este es el caso también
de la literatura escrita en lengua catalana que puede ser considerada como literatura
periférica ya que está situada en el entorno de la cultura dominante española.
Un ejemplo que debe venir a la mente es la obra de Jaume Cabre, cuya obra escrita
en catalán ha sido sacado sin duda de la periferia gracias a numerosas traducciones a
muchas lenguas del mundo, entre otras al alemán, mi lengua materna. Según Itamar EvenZohar, académico israelí de estudios culturales, la literatura puede considerarse en el
contexto de un polisistema, es decir, como un sistema de complejidad múltiple, de varios
sistemas que se entrecruzan y en parte se superponen entre sí. Cuando se produce una
traducción, entra en un polisistema literario de una cultura determinada, cuyos
determinantes son elementos como la historia, el sistema político, la religión o la visión
del mundo. Por lo tanto, la existencia de una obra determinada en otra cultura revela sus
valores universales y su mensaje universal.

Palavras-chave: Herta Müller, periferia, Jaume Cabré, polisistema, traducción.
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Sob o signo da mudança:
uma análise multimodal de Hífen, de Patrícia Portela
Neste estudo, detemo-nos sobre o conceito de romance multimodal (Hallet, 2009,
2014, 2015), praticamente sem representação crítica em contexto português. Este
subgénero narrativo, entendido como espaço de convergência plurissemiótica, transcende
a pura materialidade verbal, convencionalmente associada à ficção literária, e explora
criativamente diferentes modos e/ou media, que se articulam sinergicamente com a
palavra impressa na produção de sentido literário. Geralmente, a inserção destes recursos
complexifica e intensifica a leitura, que deixa de depender da descodificação linear de um
conjunto de signos linguísticos, como sucede em textos monomodais. As páginas das
narrativas multimodais transformam-se, assim, em labirintos hipertextuais, quebracabeças, cujas peças o leitor deve estudar e interconectar para criar significado (Gibbons,
2012; Hallet, 2018).
Apoiando-nos na relevante bibliografia que, em contexto internacional, tem sido
publicada na área da narratologia multimodal, pretendemos também analisar o mais
recente romance de Patrícia Portela, Hífen (2021), caracterizando-o como multimodal.
Nele, de modo semanticamente integrado, interagem diferentes recursos semióticos (cor,
tipografia, imagens) e são convocados diferentes subgéneros textuais (receitas, ementas e
notícias), que, cumprindo funções diegéticas, são determinantes para a significação global
da obra. Na nossa leitura, além de indagarmos o peso narrativo e as funções de tais modos
e arquitextos, discorremos igualmente sobre os (novos) desafios hermenêuticos que a obra
nos suscita. Este romance, sendo multimodal, pressupõe “mudanças concetuais” (Hallet,
2009), que afetam a maneira como é narrado e lido. Além de refletirmos sobre estas
transformações, ressaltamos também que Hífen representa, ao nível da sua trama, um
“mundo em mudança”.
A história passa-se na imaginária Flândia, onde o “quotidiano era regido por leis
matemáticas, convenções e teclas, numa aliança entre mente e matéria que excluía o corpo
vivo – do humano ao vegetal – e a palavra” (p. 65). E é nesse espaço que algumas crianças
– sugestivamente, apenas aquelas que aprenderam a ler – mergulham num sono profundo,
acabando por morrer. Antes de sucumbir, são cuidadas no hospital por enfermeiras
robots, pré-programadas por um algoritmo que rege todos os habitantes da cidade, os
Flans. Esta narrativa denuncia a prevalência, nos nossos dias, da tecnologia e da
inteligência artificial, devendo ser interpretada em chave tropológica. O romance constitui,
de facto, uma interessante metáfora, criticando a tendência crescente para a desvalorização
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das artes e da cultura e para o empobrecimento intelectual da sociedade, com o paulatino
desaparecimento da escrita e da leitura. Este é, consabidamente, um problema da nossa
sociedade atual, como aduz, aliás, o recente inquérito da Fundação Calouste Gulbenkian:
cerca de 61% dos inquiridos portugueses, no último ano, não leu qualquer livro impresso.

Palavras-chave: hibridismo, Hífen, multimodalidade, mundos em mudança, Patrícia
Portela.
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Formação de leitores quilombolas: uma proposta didático-pedagógica
Esta comunicação discute a formação de leitores na Escola Remanescente
quilombola de Itancoãnzinho, na turma do 6.º ano do ensino fundamental. Os quilombos
são comunidades autoexcluídas da sociedade nacional durante o período colonial até a
abolição da escravatura, formados originalmente por negros escravos fugidos das áreas
urbanas ou rurais onde existiam práticas de exploração escravista (Iphan, 1998), esta escola
tem a característica de pertencimento a um quilombo.
Para a execução desta pesquisa, estudos foram realizados acerca da literatura como
um direito fundamental do indivíduo (Candido, 1995); além de abordar a importância da
literatura (Todorov, 2009); (Maria, 2016); os conceitos de letramento literário, a leitura
literária e formação de leitores (Cosson, 2018; Colomer, 2003). Os processos de autonomia
e emancipação na educação minoritária foram abordados no escopo dos fundamentos
teóricos e práticos (Freire, 2017; Pettit, 2009). Compreendemos que tais processos exigem
a compreensão, por parte do professor mediador, de diferentes contextos em que atua.
Neste sentido, as comunidades tradicionais apresentam certos fatores intervenientes, os
quais foram identificados: 1. A falta de recursos financeiros para o acesso à escola por
meio dos barcos; 2. A ausência de uma sala de leitura eficiente; 3. O pouco acesso às obras
do interesse dos alunos; 4. A carência de uma metodologia reflexiva e 5. O déficit na
concepção de leitura por parte da professora de linguagens da turma.
Para formar leitores, neste cenário específico, selecionamos os três últimos fatores
para fazer a intervenção didático-pedagógica. Realizamos uma pesquisa-ação em uma
turma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro II – Quilombola, localizada no furo do Maracujá, sítio Itancoãnzinho no
município de Baixo Acará, no estado do Pará - Brasil. A metodologia, em uma investigação
inicial, teve cunho etnográfico para reconhecer o ambiente escolar, os indivíduos
pertencentes ao quilombo remanescente de Itancoãnzinho e as práticas docentes
realizadas neste espaço pela professora de língua portuguesa. Partimos da literatura oral,
bastante conhecida pelos estudantes, com histórias de terror que possuem como lócus das
narrativas a própria comunidade ou, então, comunidades ao entorno – visto que esta
literatura é parte da cultura dos alunos – e lança mão de obras escritas da literatura que
apresentam outros espaços geográficos ainda na temática do terror e do suspense. A
formação de leitores desenvolveu-se na apresentação e leitura de obras que instigam a
curiosidade e anuncia contextos diferentes à turma, bem como possibilidades diferentes
para o terror. A partir da realidade observada, constatou-se que minimizados alguns dos
fatores intervenientes, a formação de leitores é facilitada. Entendemos que o letramento
69

literário não está condicionado ao gosto, mas ao acesso à leitura com metodologias
voltadas para a realidade da escola e da turma.

Palavras-chave: formação de leitores, literatura, educação minoritária, comunidades
tradicionais, remanescentes quilombolas.
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-"Movimentos de fuga não são viagens":
a ficção distópica de José Eduardo Agualusa
O escritor angolano José Eduardo Agualusa apresenta na sua vasta obra literária e
ensaística reflexões sobre a atual situação do planeta - económica, histórica, política,
linguística, cultural e ambiental - e representa, no contexto das literaturas africanas em
língua portuguesa, uma das mais relevantes vozes de problematização do devir da
humanidade. São evidentes nas obras de Agualusa a defesa de um diálogo multicultural
entre África, a Europa e o Brasil, e as suas preocupações com o continente africano, em
geral, e Angola, em particular. Neste sentido, as obras de Agualusa espelham várias
dimensões da contemporaneidade nas suas contradições e nos seus conflitos: linguísticos,
culturais e civilizacionais. A busca de identidade marca a sua visão do humano e a sua
produção literária oferece-se como um conjunto de propostas orientadas para um
recentramento de valores humanos.
As viagens do escritor permitem assinalar essa procura pessoal e coletiva, ao mesmo
tempo que põem em evidência numerosas fragilidades nas relações entre os povos, nas
formas de autoritarismo que identifica, no amordaçamento de vozes dissonantes, as de
denúncia, como é o seu caso. Se textos mais breves - sobretudo crónicas - plasmam
situações que merecem comentário, crítica e problematização, textos mais extensos, que
integram a ficção romanesca do escritor, exibem o peso do passado, as turbulências do
presente e as expectativas do futuro, encarado tendencialmente de modo algo
desencantado. Numa obra onde refletir sobre um mundo em mudança ocupa um lugar
privilegiado, as alterações climáticas desempenham um papel crucial.
Esta comunicação tem assim como propósitos centrais: 1) Identificar em duas obras
literárias de Agualusa, "Os Vivos e os Outros" e "A vida no céu", as inquietações mais
prementes do escritor sobre marcas de desumanidade que vão moldando a interação entre
seres humanos; 2) Demonstrar que as alterações climáticas provocadas pela interferência
humana constituem uma das mais atuais denúncias do escritor, particularmente evidentes
na narrativa distópica, "A Vida no Céu"; 3) Relevar as propostas oferecidas por Agualusa
para uma possibilidade de reconstrução da vida humana; 4) Demonstrar que a ficção de
Agualusa apresenta um profundo sentido ético, assente em ideias-chave: o respeito pelas
minorias raciais e linguísticas; a interação harmoniosa entre o ser humano e os seres não
humanos; a defesa inabalável da tolerância e da liberdade de pensamento e de expressão.
Palavras-chave: Agualusa (José Eduardo), mudanças, viagem.
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“Despertar, sobretudo na mocidade, o gosto pelas coisas coloniais” – educação para o
império e romances “africanos” para crianças (1925-1940)
Coube à Agência Geral das Colónias uma das mais importantes iniciativas no
sentido de promover a escrita literária sobre temas coloniais. Em 1926, lança o Concurso de
Literatura Colonial, que continuou a ser organizado até 1974 (a partir de 1953 com a nova
designação de Concurso de Literatura Ultramarina, em linha com o novo nome da instituição
promotora, Agência Geral do Ultramar). O preâmbulo ao regulamento do primeiro
concurso é esclarecedor quanto ao enfoque político do projeto, que se propunha
contribuir para o fortalecimento da consciência imperial, considerando que “a literatura
na forma de romance, novela, narrativa, relato de aventuras, etc., constitui um excelente
meio de propaganda, muito contribuindo para despertar, sobretudo na mocidade, o gosto
pelas coisas coloniais.”
A construção de uma mentalidade imperial esteve no centro do programa político
da ditadura militar até 1929 e prosseguiu durante o Estado Novo. É neste contexto de
forte investimento propagandístico na missão colonial, de promoção de uma educação
para o império e de instrumentalização da cultura para os mesmos fins que, em meados
dos anos 20, começa a despontar uma literatura colonial para os leitores mais novos.
A presente comunicação incidirá sobre quatro romances coloniais para crianças,
escritos por autores com diferentes perfis e diferentes ligações com o regime até ao início
da década de 40: Mariazinha em África (1925), de Fernanda de Castro; O pretinho de Angola
(1930), de César de Frias; Joanito africanista (1932), de Emília de Sousa Costa; e Viagem à
roda de África (1937), de Maria Archer. Numa perspetiva comparativa, procurar-se-á
comentar a representação de África, de colonizadores e colonizados na tessitura narrativa,
bem como o entretecimento do discurso político e do discurso literário nos vários
romances.

Palavras-chave: literatura colonial para crianças, representação literária de África,
política literária no Estado Novo, educação colonial, análise do discurso.
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A virtualidade do real:
mediatização e identidade no romance Fake Accounts, de Lauren Oyler
Vivemos em sociedades mediatizadas: o desenvolvimento das tecnologias de
comunicação tem levado à transformação, em maior ou menor grau, de instituições sociais
basilares, como a família, o trabalho, a religião, entre tantas outras. Nesse novo território
de possibilidades, os espaços-de-lugares passam, agora, a conviver com os espaços-defluxos, na acepção de Castells, onde real e virtual coabitam. Em tal cenário, as relações
interpessoais se modificam, assim como as visões de mundo, os modos de estar e viver
em sociedade, o sentimento de pertença, a percepção de si e do outro. Esse é o universo
da personagem principal do romance Fake Accounts, de Lauren Oyler. Jornalista, internetdependente, acaba por descobrir que seu atual namorado é uma celebridade no mundo
online das teorias da conspiração. Acompanhar a perspectiva da protagonista em seu
quotidiano, permite-nos refletir sobre a transformação dos média e do “fazer média”,
assim como sobre a complexidade dos processos de construção de identidades, reputações
e imagens nas sociedades mediatizadas de hoje.
A cultura digital, tanto em seu potencial de emancipação e liberdade como de
controle e vigilância, atravessa todo o romance, com especial foco na realidade americana
imediatamente após a tomada de posse do agora ex-presidente Trump. Perceber melhor
as mudanças promovidas pelo digital e seu impacto cultural torna-se premente na
atualidade, marcada por tantas clivagens, e condição sine qua non para o exercício da
cidadania, daí a relevância do presente debate. O enquadramento teórico-metodológico
adotado nesta reflexão é o dos Estudos Culturais combinado com os estudos de Média e
Comunicação.

Palavras-chave: novos media, teorias da conspiração, identidades, cultura digital; literatura
contemporânea.
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Projeto “Literatura de Mulheres:
Memórias, Periferias e Resistências no Atlântico Luso-Afro-Brasileiro”
O projeto que apresentamos e representamos tem como objetivo analisar as
configurações poético-literárias da resistência na produção literária e artística de autoria de
mulheres publicada no espaço luso-afro-brasileiro no século XXI. A resistência, enquanto
estímulo da atividade performativa e literária, decorre da perceção de desigualdades
generalizadas à escala mundial, sejam elas de género, racial ou económica, entre outras.
Nossa abordagem assume que a voz da mulher expressa-se como resistência em
projetos literários e artísticos que reagem contra as diversas expressões da desigualdade e
injustiça no espaço luso-afro-brasileiro. Discutir estes trabalhos como reflexos da
desigualdade de género prevalecente e, particularmente, as estratégias criativas usadas para
representar formas de resistência é contribuir para a promoção de uma melhor cidadania
e inclusão social. A representação do “comum” e das especificidades da experiência de
autoras mulheres no espaço luso-afro-brasileiro iluminam-se ao adotar uma abordagem
comparatista e interseccional. Neste sentido, o presente projeto analisa produções
artístico-literárias de mulheres portuguesas, brasileiras e africanas de expressão portuguesa,
cruzando particularmente os olhares e as vozes brancas, negras, afrodescendentes, de etnia
cigana e indígenas que resistem à ordem estrutural no espaço luso-afro-brasileiro e
identificando as características específicas e comuns das recentes organizações culturais e
políticas das mulheres periféricas que estruturam os seus projetos literários como
resistência. Este projeto discute igualmente a influência da pós-memória colonial,
procurando compreendê-la como reflexo das desigualdades de género que caracterizam a
comunidade luso-afro-brasileira como espaço multicultural.
Este projeto, que conta com a participação de investigadores com trabalho
publicado sobre temáticas relacionadas com mulheres, periferia e resistência, focará a
publicação de material crítico sobre a resistência enquanto representação artístico-literária,
procurando: a) analisar em que medida a literatura promove e atende as demandas
políticas, sociais, raciais que estimulam esta escrita por mulheres; b) analisar as formas de
divulgação e a formação do público leitor para a literatura periférica das mulheres; c)
contribuir para uma historiografia literária, particularmente da chamada literatura
marginal, no espaço luso-afro-brasileiro, assegurando a visibilidade da escrita das
mulheres; d) analisar a produção de significados a partir dos distintos lugares de fala da
mulher em obras de autoras portuguesas, brasileiras e africanas de expressão portuguesa,
particularmente depois da instauração das independências no caso das últimas; e)
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Identificar nas obras dessas mulheres as formas como o legado de autoras que as
precederam se manifesta e se renovam configurações de resistência.

Palavras-chave: mulheres, literatura, periferias, resistência, memórias.
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Romances históricos contemporâneos: vias ao pensamento decolonial
As releituras do passado realizadas por meio das narrativas híbridas de história e
ficção contemporâneas consolidam espaços em que, muitas vezes, a ressignificação crítica
do passado articula vias ao pensamento decolonial (Mignolo, 2007). Essas reelaborações
apresentam perspectivas interpeladoras da representação tradicional e hegemônica
realizada pelo discurso historiográfico.
Na América Latina, essas escritas híbridas ocorrem a partir das renovações do
romance histórico clássico e tradicional, próprias dos fenômenos denominados como
boom e pós-boom da literatura latino-americana, ocorridos a partir de meados do século
XX. Nos romances históricos contemporâneos, essas transformações ocorrem na forma
da manipulação do material histórico, na ascensão de estratégias narrativas
desconstrucionistas e experimentalistas e na mediação crítica entre a ótica tradicional e as
impugnações mais radicais. Essas remodelações engendram a trajetória geral do gênero
romance histórico, conforme proposto por Fleck (2007; 2017), composta pela fase acrítica,
a fase crítica/desconstrucionista e a fase mais recente, a crítica/mediadora. A postura
crítica, ainda, é consolidada em diferentes modalidades do gênero, assentadas no novo
romance histórico latino-americano (Aínsa, 1991; Menton, 1993), na metaficção
historiográfica (Hutcheon, 1991, 2013) - representativas da fase crítica/desconstrucionista
- e no romance histórico contemporâneo de mediação (Fleck, 2017) - que integra a fase
crítica mediadora. Nessas narrativas latino-americanas, o passado colonial, justificado pela
retórica da modernização e da civilização, é reelaborado, frequentemente, pela ótica de
indivíduos e grupos esquecidos, omitidos ou negligenciados pela historiografia tradicional
– como as perspectivas indígenas, afro-descendentes, femininas, dentre outras.
Dessa maneira, a problematização e a interpelação do passado realizadas pelas
narrativas ficcionais contribuem na revisão e contestação da colonialidade do ser, do saber
e do poder, na acepção de Mignolo (2007; 2014; 2020) e Walsh (2013; 2014). Nesse
contexto, a produção de romances históricos contemporâneos articula-se como acesso ao
pensamento decolonial e às versões alternativas da história hegemônica, em outras
palavras, como um recurso e elemento ativo no processo de descolonização. Como
representativos desse cenário, elegemos as narrativas brasileiras Guayrá (2017), de Marco
Aurélio Cremasco, O herói provisório (2017), de Etel Frota, e A segunda pátria (2015), de
Miguel Sanches Neto, para demonstrarmos como, em distintas modalidades, os romances
históricos contemporâneos associam-se à esfera pós-colonial e ao pensamento decolonial.
Assim, pretendemos expressar e ratificar como o universo das releituras do passado pela
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ficção, na América Latina, articula-se como uma prática político pedagógica, caracterizada
pela resistência e não apagamento de perspectivas periféricas, omitidas ou marginalizadas
pela colonialidade.

Palavras-chave: descolonização, literatura pós-colonial, narrativas híbridas de história
e ficção, pensamento decolonial, romance histórico contemporâneo.
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Visual representations of collective memory and identity:
street art and the reinterpretation of cultural heritage
Due to its gastronomy, Art Nouveau architecture, colourful city centre, and vast
sandy beaches, Aveiro is one of the most sought-after Portuguese touristic destinations.
Dominated by its vast lagoon estuary, this region has historically been associated with sea
trade, fishing and salt production. Symbolic elements of an either experienced or received
past are present everywhere – in the traditional cobblestone pavements, the many wall tile
panels depicting regional scenes or even in the shapes of the local pastry delicacy. Crossed
by a network of canals, Aveiro is also known for its picturesque moliceiros, the vessels
once used to collect seaweed. Small and colourful, painted with traditional, brightly
coloured drawings representing either historical facts and figures or popular devotion, or
even displaying paintings of an erotic nature, these boats not only grace the main canal
beautifully they also take visitors on boat trips, introducing them to the city from a
different perspective.
Alongside these more traditional representations of collective memory and identity,
a new trend has emerged: by combining street art and graffiti, the region has been
transforming itself into an open-air art gallery where many of these identitary symbols are
also celebrated. What started as spontaneous (and often illegal) initiatives has gained such
popularity, that these reinterpretations are now part of the official touristic routes, with
public and private entities further investing in this type of art to enhance their urban
spaces. My presentation aims to showcase and offer a reflection on these new forms of
homage to cultural heritage.

Palavras-chave: collective memory, cultural heritage, ethnography, cultural identity,
visual representations.
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Making sense of the Gulf Wars (1991 & 2003) in commercial cinema

There is nothing like an all-out war to bring about change in the world. Lives are
lost, opinions polarise, latent nationalist feelings come to the fore and political cultures
come under enormous pressure. The reasons military interventions occur can be multiple
and seem precipitated by necessity but most would agree that the first casualty of war is
objective truth. Two engagements which could scarcely claim objectivity from the start
were the two Gulf Wars. The rationale for the first was the liberation of Kuwait from Iraqi
occupation, but the engagement itself went far further than that and was never entirely
exempt from considerations about the supply of oil. The second western intervention in
Iraq in 2003 was an even much murkier affair, involving clear instances of mixed motives
and ‘bad faith’ on the part of the west.
The aim of this paper is to overview how movies have constructed stories about
these wars and have attempted to make cases both for and against military action. In every
instance, whether implicitly or explicitly, the films’ points of view have been embodied by
their narratives. Do the generality of Gulf War films present a coherent picture of what
happened, do they engage with the ethics of armed conflict and do they possess a sense
of what changed worlds have emerged in the aftermath of these engagements? Cinema
has always been more viscerally attuned to the ‘feel’ of war than to its wider political and
human consequences. For that reason, they tend to emit more heat than light, and are rife
with contradictions about who the victims are and who the instigators of war. This paper
will explore these contradictions.

Palavras-chave: Gulf Wars; commercial cinema; war films; contradictions.
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Maiorias e minorias:
a língua como fator de inclusão?
A Torre de Babel constitui uma narrativa bíblia (Gn. 11, 1-9) sobre a família
humana, a sua dispersão e das línguas. Serve de hipótese à origem comum das línguas.
Borges escreveu o conto A biblioteca de Babel, em jeito de metáfora sobre o mundo e a
literatura que é “interminável e periódica” (Borges, 2020:76). Em 2007, a cidade do
Luxemburgo foi Capital Europeia da Cultura. Nela realizou-se a exposição Retorno de Babel
[ReTour de Babel], para documentar o papel das migrações no desenvolvimento do
Luxemburgo (Reuter & Ruiz (dir.), 2007).
Partindo destes referentes, desenvolvemos um projeto de investigação sobre a
migração portuguesa no Luxemburgo (Nogueira, 2010; 2014a, b; 2015 a, b). Os resultados
evidenciam o problema das línguas como fator de inclusão e exclusão de maiorias,
minorias e migrantes.
Com esta comunicação pretende-se contribuir para uma reflexão pessoal, com base
metodológica em investigação publicada de experiência migratória, estendendo-a a outras
realidades analisadas, e.g. estudos publicados, estatísticas oficiais, legislação, etnografia
linguística, análise literária e de conteúdo, media, sobre as línguas oficiais e os dialetos como
fatores de inclusão e exclusão de maiorias, minorias e migrantes, em países como o
Luxemburgo, a Suíça e Andorra.
Estes países europeus, com migração portuguesa, constituem sociedades
desenvolvidas, multiculturais e multilingues. As suas economias têm forte expressão nos
serviços, atraindo fluxos migratórios significativos, às quais se colocam problemas de
integração geracionais. A legislação sobre o estatuto das línguas, a política das línguas e o
mercado de trabalho, o princípio da territorialidade, constituem objeto de debate atual e
da nossa reflexão.
Concluímos que existem diferenças entre os falantes nacionais desses países e a sua
distribuição territorial. As línguas e os dialetos podem ser instrumentalizados através de
políticas da língua e da imigração, e tornar-se, para os nacionais e estrangeiros (expatriados,
migrantes, refugiados), um direito, um problema, um recurso à sua integração ou exclusão.

Palavras-chave: Andorra, Luxemburgo, Suíça, migração, política da língua.
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(Des)integração de grupos étnicos na UFPA - um estudo crítico
Esta pesquisa visa compreender quais os impactos culturais sentidos/sofridos pelos
alunos provenientes dos Quilombos Remanescentes, alunos pertencentes aos Povos
Indígenas de etnias diversificadas e os alunos de Grupos Refugiados, ou seja, grupos
minoritários ingressantes na Universidade Federal do Pará, especificamente, nos cursos de
graduação em nível de bacharelado e de licenciatura, por meio de cotas pelos processos
seletivos especiais para oferta de graduação aos socioeducacionalmente excluídos. O
sentido de pertença pode ser alterado ao longo da vivência pessoal de cada indivíduo,
modificando-se a partir de novas interações ou convívios socioculturais, por meio da
alteração do status quo em nível geográfico, social, linguístico e cultural.
Ao ofertar-se a qualificação profissional para indivíduos em um novo contexto
sociocultural e educacional é preciso conhecer os efeitos que poderão ser causados nas
próprias identidades e, ainda no sentido de pertencimento às comunidades tradicionais de
origem por via das necessidades de migração e adaptação ao novo contexto.
Para os estudos dos impactos causados temos, no percurso da pesquisa, tais
questões norteadoras: 1. Os recursos de integração social utilizados pelos indivíduos
causam o apagamento da identidade cultural do individual e grupal?; 2.Quais são os
impactos negativos e/ou positivos sofridos pelos indivíduos e pelos grupos de minoria
étnica introduzidos no contexto universitário?; e 3. As interações ocorridas em simultâneo,
ou seja, com o novo grupo social em que vivem por causa da vida universitária e com a
comunidade por meio do retorno para visitas à comunidade de origem alteram os laços
comunitários?. A abordagem teórica que dá sustentação ao desenvolvimento do trabalho
investigativo tem por base os estudos realizados por (Hall, S. 1980, 1992, 2006, 2007) em
relação às identidades locais, à cultura global e à dominação de grupos étnicos; Weber
(1973) e Bauman (2003) quanto aos conceitos de comunidades; e como princípio
interacional Bakhtin ([1979]1982, [1929]2004).
Em se tratando da metodologia tomamos a análise crítica dos discursos tendo como
corpus para estudo as entrevistas concedidas pelos participantes, isto é, alunos indígenas,
quilombolas e refugiados. Nesta perspectiva, temos o objetivo de compreender os
discursos como prática social e cultural, uma vez que os informantes realizam eventos e
participações sociais por meio de atos discursivos em que as interações sociais estão
embutidas em várias formas de contextos sociais e culturais. No âmbito das análises o
primeiro conceito a ser compreendido é o da intencionalidade dos atos discursivos, em
seguida, o contexto, e por último, a ideologia para a compreensão das funções sociais desta
em termos de reprodução e legitimação de grupos dominantes por meio de estratégias tais
quais a naturalização de fatos ocorridos.
Palavras-chave: identidade, pertencimento, comunidade, interação, integração.
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Rádio pela Internet:
comunidade e pertença de ouvintes migrantes
Investigamos como a transmissão pela internet do programa de rádio “Sábado de
todas as maneiras” atua no senso de pertença à cidade de Sobral, Ceará (Brasil), por parte
de seus ouvintes que moram fora de lá. O programa é veiculado por emissora de rádio em
formato analógico há 25 anos, e há pelo menos seis anos é transmitido simultaneamente
pela página pessoal no Facebook de seu apresentador no Facebook, Tupinambá Marques.
Em tom de humor, o programa fala sobre lugares, fatos e costumes da região, no nordeste
brasileiro, o que implica proximidade dos ouvintes com aqueles temas, pois é necessário
um compartilhamento de repertório para o humor se fazer inteligível e gerar o riso
(Bergson, 2004).
Na cultura da convergência dos media (Jenkins, 2015), a construção narrativa do
rádio segue fundamentada em uma base sonora mas é complementada pelo conteúdo
multimedia de transmissão multiplataforma, inserido no contexto da tecnologização das
informações, e sofre influências principalmente do rádio digital e da entrada deste meio
na Internet (Lopez, 2010). Assim, o deslocamento geográfico percorrido pelos ouvintes
em suas migrações não impede a vivência de aspectos de suas identidades ligadas ao local
de origem, que ficou distante na contemporaneidade da globalização.
Nesta pesquisa, realizamos etnografia virtual (Hine, 2017) para registrar interações
de ouvintes nas edições do programa no Facebook, sobretudo relatos de migrantes (Cogo,
2006; Zanforlin, 2016) que mantêm contacto com Sobral a partir da escuta do rádio pela
internet e encontram naquele meio de comunicação um comum mediático aglutinador
(Sousa, 2010:49) que enseja um sentimento de pertença. A característica de afetividade e
proximidade para com o ouvinte por parte da rádio consegue reproduzir numa instância
mediática a localidade – versus a globalidade – procurada pelas comunidades ausentes do
seu país de nascimento, assegurando também a “relocalidade” do país onde se encontram
(Oliveira & Prata, 2015). Sintonizar uma rádio é uma forma de “integrar uma comunidade
de ouvintes que partilham interesses, gostos, preferências musicais e até, em muitos casos,
sensibilidades humorísticas” (M. Oliveira, 2014:51). As potencialidades do rádio para o
reforço de laços históricos e simbólicos se amparam na comunicação “entendida como
contacto, relação e interação, partilha não apenas de ideias, mas também de emoção,
sensações e afeição. Ora, compreendendo todas estas ações, o espírito da rádio é
essencialmente o de construir comunidade” (M. Oliveira, 2014:51).
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Consideramos que a transmissão do “Sábado de todas as maneiras” pela internet
possibilita que os ouvintes distantes fisicamente da cidade-tema do programa tenham
experiências de comunidade independentemente de viverem perto umas das outras.

Palavras-chave: rádio; internet; cultura; identidade; Sobral.
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O Centro de Arte Contemporânea - um mundo em mudança
no Museu Nacional de Soares dos Reis
A recente polémica levantada pela representação portuguesa na 59.ª Bienal de Arte
de Veneza, a decorrer entre 23 de abril e 27 de novembro de 2022, consequente da rejeição
da candidatura referente à obra A Ferida da artista Grada Kilomba por parte um dos
membros do júri, remete-nos para o inegável papel das artes enquanto agente de mudanças
sociais e culturais. Muito mais do que o veredicto de um júri, é desse impacto que resulta
a evidência inegável da importância do trabalho da artista. São estas dinâmicas que sustêm
e dão continuidade à História da Arte. Como referido num dos inúmeros artigos que esta
polémica inspirou, “É sintoma de que a arte hoje é vida a pulsar”.
A comunicação aqui proposta debruça-se sobre a prática artística enquanto agente
de mudança, centrando-se no caso do Centro de Arte Contemporânea instalado no Museu
Nacional de Soares dos Reis entre 1976 e 1980.
Inspirada pela democratização proclamada no 25 de Abril de 1974, a criação deste
Centro resulta do reconhecimento do Porto como um “centro donde partiram as géneses,
não só do nosso abstracionismo geométrico, como de quase todo o neo-realismo
português” e ainda da antiga luta por um museu vivo, que conduziu à manifestação
“Enterro do Museu Nacional de Soares dos Reis”, no dia 10 de junho de 1974.
Sob a direção de Fernando Pernes e com a colaboração fundamental de
personalidades como Etheline Rosas, o CAC introduziu um novo modelo institucional,
que, servindo-se do apoio de entidades particulares e mantendo uma estreita colaboração
com os artistas , apostou na divulgação de novas tendências artísticas, mediante a
introdução de novas tipologias, novos modos de exibição (Alberto Carneiro: Dezembro
1968/ Setembro 1976 , 1976) e novas perspetivas sobre o panorama artístico (Erotismo
na Arte Moderna Portuguesa, 1977), tanto nacional como internacional.
Destacamos ainda o objetivo de constituir um acervo destinado a um futuro museu
de arte moderna do Porto, que desemboca no mais importante contributo deste Centro à
vida artística portuense e nacional, a criação do Museu de Arte Moderna da Fundação de
Serralves em 1999 .
Não obstante a curta vida deste Centro, sempre marcada por polémicas, que mais
não foram do que evidências da sua vitalidade, a sua existência visionária permitiu lançar
as bases para práticas museológicas adequadas à exibição e divulgação de arte
contemporânea, que atualmente se encontram plenamente integradas no nosso meio
institucional.
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Patrimónios controversos para a educação cidadana
Algumas das perspetivas atuais em torno da educação patrimonial têm sido
marcadas por heranças difíceis que criam controvérsia e mesmo conflito. Patrimónios
constituídos por elementos que têm dado origem a conflitos por razões políticas,
ideológicas, económicas e/ou ambientais. Mas também existem patrimónios que são
silenciados ou que se relacionam com minorias que não são tratadas com a relevância
devida. Neste debate terminológico ainda incerto, argumenta-se a urgência de utilizar
questões controversas para a educação para a cidadania e a sua relação com a identidade e
os patrimónios.
Questões que são desenvolvidas pelo projeto de investigação "Heranças
controversas para a formação eco-social da cidadania". Uma investigação da educação
patrimonial na educação formal (EPITEC2), no qual propomos o encontro entre museus
e escolas através da exploração de patrimónios e questões controversas. Os objetivos são
múltiplos: identificar colaborativamente tipologias e critérios relacionados com a definição
destes patrimónios; reconhecer os seus potenciais contributos em termos de formação de
uma cidadania crítica e eco-socialmente transformadora; e conceber materiais pedagógicos
que promovam o conhecimento, a análise, a compreensão, o sentido de identidade e
pertença, etc., para a formação de uma cidadania democrática, livre e crítica, num mundo
em constante mudança e marcado por diferenças de pensamento, diversidade e interesses
culturais.
O projeto encontra-se na sua fase inicial, pelo que o que aqui se apresentara é apenas
a proposta que será realizada em colaboração com o Museu Nacional Soares Dos Reis no
Porto e alguns professores da cidade do Porto.

Palavras-chave: patrimónios controversos, identidade, educação cidadana, museu e
escola.
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