
Calendário: Coleta de Informações 2020

Ano do Calendário: 2020

Data-Hora do Envio: 13/06/2021 - 13:00

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O presente projeto faz parte do Programa de Pesquisa Visões e representações da Antiguidade em

obras da Alta Idade Média e sua permanência em períodos posteriores, do Grupo de pesquisa NALPE – Núcleo de

Antiguidade, Literatura, Performance e Ensino (CNPq/UFBa). Este programa representa um movimento do Grupo de

Pesquisa NALPE – Núcleo de Antiguidade, Literatura, Performance e Ensino, da área de Estudos Clássicos da

Universidade Federal da Bahia, para a formatação de uma linha de pesquisa sobre visões e representações da

Antiguidade Clássica em obras dos primeiros momentos da Idade Média e a sua permanência em períodos

posteriores da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea.

Dentre as linhas de pesquisa do NALPE, este projeto faz parte da linha Tradição e tradução, que agrupa pesquisas

dedicadas ao estudo da Tradição Clássica, tais como trabalhos de tradução de textos antigos, pesquisas referentes à

produção acadêmica teórica sobre o tema e, também, estudos dedicados à recepção e apropriação da cultura greco-

romana por outras culturas em diferentes momentos.

Dando seguimento aos estudos realizados durante o pós-doutorado  – em  projeto intitulado “As Mitologiae de

Fulgêncio. Uma visão cristã dos mitos pagãos na transição da Antiguidade tardia para a Idade Média. Tradução e

análise” – o presente projeto se centra em estudos sobre autores tardo-antigos e medievais, preferencialmente

aqueles que se dedicaram à análise de temas caros aos antigos, como é o caso da mitologia pagã. Organizado em

etapas, nesta primeira fase se centra no estudo das fontes e da fortuna do texto fulgenciano.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Projetos de Pesquisa

Projeto de Pesquisa: A mitologia clássica: transmissão e releituras. Etapa 1: fontes e
fortuna do texto fulgenciano

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2017

Membros
Nome Categoria Período

JOSE AMARANTE SANTOS SOBRINHO
(Responsável)

Docente 02/01/2017 a

ANA PAULA SILVA SANTOS Discente - Mestrado 02/04/2018 a 02/04/2020
CRISTOVAO JOSE DOS SANTOS

JUNIOR
Discente - Doutorado 02/09/2019 a 01/09/2020

VICTOR CAMPOS MAMEDE DE
CARVALHO

Discente - Mestrado 02/04/2018 a 04/03/2020

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de

BOLSA 01/12/2017 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2014

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A referida investigação analisa o corpo como rede de saberes e de relações, bem como arquivo histórico

e biográfico, e sua consequente inserção no debate de ordem política. Se, por um lado, a teoria psicanalítica propõe

a premissa da impressão para se entender o arquivo-corpo, pois envolve as ações do recalque e da repressão, por

outro lado a filosofia e a própria arte vêm ampliar o termo com o enlace entre arquivo e performance. Assim, o corpo-

arquivo não se restringe ao passado, nomeadamente a memória, pois se apresenta com vistas ao futuro e se

reconstrói no presente. Com a era do computador, o corpo-arquivo ganha uma complexidade de sentidos, que traz o

problema da genealogia de valores éticos e estéticos relacionados à apresentação de corpos, sejam estes de

pessoas de notoriedade comprovada, sejam aqueles corpos ficcionalizados pelas páginas literárias, e outros

ampliados pelas imagens da Net. A questão é pensar como a estetização do corpo traz o problema do declínio do

distanciamento sujeito-objeto, na escrita obturada pela velocidade das informações e, ao mesmo tempo, um apelo à

atribuição de sentido. A pesquisa sobre o corpo situa-se neste terreno onde a dramaturgia e as artes abraçam a

história, a filosofia e os estudos de cunho sociológico. Aqui o corpo faz parte de um teatro mais amplo, no sentido

etimológico do termo: o de ser visto ou se dar a ver em sua complexidade de sentidos, na esteira metodológica que

combina os aportes interpretativos oferecidos pela história, pela filosofia e pela sociologia. A corporeidade inscreve-

se no espaço que dramatiza o choque de culturas, no jogo que supõe o problema dos valores. Determina-se, para

este projeto, a necessidade da crítica atenta ao mapeamento de circunstâncias e de condições nas quais os

conceitos nascem, modelam-se e conquistam poder de legitimidade. Pesquisa reconhecida institucionalmente pela

UFBA, através do seu Edital PROPCI-PROPG/UFBA 01/2013- PROPI - (Programa pesquisador UFBA de

Produtividade CNPq) como pesquisadora com qualidade e mérito equivalentes àqueles dos bolsistas de

produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa e desenvolvimento.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

Iniciação Científica)
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 02/01/2017 a

Projeto de Pesquisa: A POÉTICA E A POLÍTICA DO CORPO-REDE E DO CORPO-ARQUIVO

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2014

Membros
Nome Categoria Período

CASSIA DOLORES COSTA LOPES
(Responsável)

Docente 02/01/2014 a

ADILSON SANTOS DE SOUZA Discente - Doutorado 17/04/2017 a
RENATA SPINOLA CARIA Discente - Doutorado 02/01/2014 a

CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS Participante Externo 17/03/2014 a
LAURA CASTRO DE ARAUJO Participante Externo 02/01/2014 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 16/07/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto de pesquisa A retórica do espaço irrestrito no discurso tragipoético de Elomar Figueira Mello

vincula-se à Linha de Pesquisa “Estudos de Teorias e Representações Literárias e Culturais”, do programa de Pós-

Graduação em Literatura e Cultura do ILUFBA e visa a encetar reflexões analíticas relativas ao exercício de

transfiguração do espaço no discurso poético de Elomar Figueira Mello. Nesse sentido, parte do conceito de "espaço

irrestrito"  aqui cunhado  a fim de circunscrever modalidade específica de espaço não mensurável por delimitação.

Deste modo, o entre-espaço a que se verte atenção é o da transposição autômata  da paisagem para a

singularização poética de espaço denominado pelo referido criador de "sertão-profundo

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/01/2015

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto teve o levantamento de dados iniciado em 2013/14, durante o período de pós-doutorado na

USP. Em 2015, foi possível dar início ao que será um conjunto de três traduções de comédias shakespearianas,

contemplando a tradução da linguagem chula em As alegres comadres (The merry wives of Windsor).  Esta primeira

fase terá duração de um ano. A partir de 2016, duas doutorandas – Diandra de Sousa e Fernanda Pinheiro Pedrecal

– se integrarão à pesquisa, dedicando-se à tradução do chulo em Trabalhos de Amor Perdidos  e do personagem

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

SILVIO ROBERTO SILVA CARVALHO Participante Externo 02/01/2014 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: A retórica do espaço irrestrito no discurso tragipoético de Elomar
Figueira Mello

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 16/07/2016

Membros
Nome Categoria Período

IGOR ROSSONI (Responsável) Docente 16/07/2016 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: A tradução da obscenidade  em William Shakespeare

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/01/2015
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Falstaff no cinema.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/06/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto coletivo Acervo de Escritores Baianos investe na documentação e pesquisa dos acervos

literários custodiados pela UFBA, pois tem como principais metas preservar e promover a produção cultural do

Estado da Bahia através da organização, digitalização e estudo dos fundos e coleções custodiados pelo Instituto de

Letras e pelo Espaço Lugares de Memória, da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa. A primeira fase, a ser

executada entre 1/6/2017 e 31/7/2020 estabelece como corpora de trabalho os acervos de Judith Grossmann e

Ildásio Tavares, ampliando-se as investigações já desenvolvidas acerca da produção literária destes escritores pelos

grupos de pesquisa envolvidos no projeto. Interessa, nesta etapa, formar um espaço de atuação transdisciplinar (com

pesquisadores dos estudos literários e culturais, estudos filológicos, arquivologia e ciência da informação), higienizar

os documentos e desenvolver sistema de classificação. Posteriormente,  serão desenvolvidas atividades de pesquisa

nas diversas linhas dos pesquisadores envolvidos.

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

ELIZABETH SANTOS RAMOS
(Responsável)

Docente 01/01/2015 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Acervo de escritores baianos

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/06/2017

Membros
Nome Categoria Período

ANTONIA TORREAO HERRERA Docente 01/06/2017 a
ARIVALDO SACRAMENTO DE SOUZA Docente 01/06/2017 a
EVELINA DE CARVALHO SÁ HOISEL

(Responsável)
Docente 01/06/2017 a

LIGIA GUIMARAES TELLES Docente 01/06/2017 a
ROSA BORGES DOS SANTOS Docente 01/06/2017 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsista

Produtividade PQ 2)

BOLSA 01/06/2017 a

Projeto de Pesquisa: As cartas dos Povos Indígenas ao Brasil

26/10/2021 16:11:24 4



Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 10/02/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Trata-se da criação e publicização do primeiro arquivo digital de cartas escritas por indígenas e

encaminhadas ao Brasil em três importantes períodos da nossa história literária e política: 1630-1680 (antes do

Brasil), 1888-1930 (na nação Brasil) e entre 2000-2018 (no presente Brasil). Com a criação desse arquivo pretende-

se analisar as composições desse tipo de escrita, discutindo quem é o Brasil destinatário dessas cartas, tanto para

apresentar os modos como diferentes líderes indígenas, ao biografar suas próprias vidas, narram uma outra história

do Brasil, quanto para demonstrar como nessas correspondências os povos indígenas nos apresentam a uma outra

concepção de autoria: a noção de povo-autor. Para tanto, partiremos das 664 cartas já selecionadas e catalogadas

durante a execução do projeto Autobiografias indígenas em trinta anos de cartas (projeto financiado pelo CNPq no

Edital Universal 2013), analisando o destinatário Brasil e os contornos da autoria individual e coletiva dos indígenas

durante o período de 2000-2018. Em seguida, nos dedicaremos à análise das cartas

produzidas pelos indígenas Antonio Paraopeba e Felipe Camarão (cartas escritas no período colonial), presentes nos

Arquivos da Real Biblioteca (Koninklijke Bibliotheek) da Holanda, em Haia (Nationale Bibliotheek van Nederland),

bem como das cartas em defesa da terra, produzidas entre as décadas de 1888-1930. Após seleção, tradução e

análise dessas correspondências, partiremos para a revisão bibliográfica das noções de autor e autoria no espaço

biográfico até chegarmos às leituras sobre formas e funções do gênero epistolar na literatura brasileira. Como

resultado final desta pesquisa, além da sua comunicação em congressos nacionais e internacionais e da publicação

de artigos em revistas indexadas, pretendemos apresentar dois produtos principais: 1. Um arquivo dessas cartas em

uma plataforma digital: espaço para outros estudos sobre a história

literária do Brasil através das correspondências dos indígenas; 2. Uma exposição foto(áudio)biográfica dessas cartas,

que possa promover uma discussão estética/política da autoria indígena em escolas públicas e museus nacionais e

internacionais.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 10/02/2019

Membros
Nome Categoria Período

SUZANE LIMA COSTA (Responsável) Docente 10/02/2019 a
CRISTINA ARARIPE FERNANDES Discente - Doutorado 02/03/2020 a
SUANY LIMA CARNEIRO ALVES Discente - Mestrado 10/02/2019 a 05/05/2020

RICARDO HORACIO PIERA CHACON Egresso 02/12/2020 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Chamada Universal  MCTI/CNPq nº
14/2013)

OUTRO AUXÍLIO FINANCEIRO 10/02/2019 a

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 10/02/2019 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/01/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto se centra na análise e na tradução, do latim para o português, da obra Mitologiae, de

Fulgêncio, escritor latino, cristão,nascido em Cartago, no período de transição da Antiguidade tardia para a Idade

Média. Em uma versão mais ampla, acolhendo

pesquisas de orientandos, o projeto, em curso na Universidade Federal da Bahia, Brasil (UFBA), sob a nossa

responsabilidade, objetiva a tradução e análise das obras de autoria de Fulgêncio e de sua fortuna na Idade Média.

 

 

 

Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/01/2013

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A pesquisa tem como objetivo maior montar o arquivo das cartas produzidas pelos povos indígenas no

Brasil, que hoje circulam com ampla repercussão nas redes sociais e em portais de notícias dentro e fora do país,

bem como das cartas que, fora do espaço virtual, foram escritas e encaminhadas ao Governo Federal e às

organizações internacionais, desde a promulgação dos direitos indígenas na Constituição de 1988 até a presente

data. Com a montagem desse arquivo, intencionamos produzir uma cartografia das escrituras autobiográficas dos

povos indígenas, com vistas à caracterização da emergência autoral do sujeito histórico indígena na formação

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Projeto de Pesquisa: As Mitologiae de Fulgêncio. Uma visão cristã dos mitos pagãos na
transição da Antiguidade tardia para a Idade Média.  Tradução e análise.

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 31/12/2016

Membros
Nome Categoria Período

JOSE AMARANTE SANTOS SOBRINHO
(Responsável)

Docente 01/01/2016 a 31/12/2016

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

Prêmio Capes de Teses)

BOLSA 01/01/2016 a 31/12/2016

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 01/04/2016 a 31/12/2016

Projeto de Pesquisa: AUTOBIOGRAFIAS INDÍGENAS EM TRÊS DÉCADAS DE CARTAS

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/01/2013
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política/literária do Brasil. Como um dos resultados finais desse trabalho, pretendemos publicar a coletânea intitulada

'Cartas dos Índios ao Brasil', bem como fomentar sua veiculação em estabelecimentos públicos de ensino

fundamental e médio.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2013

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O foco desta pesquisa é o estudo dos espaços urbanos na literatura e em filmes irlandeses dentro de

uma perspectiva sócio-antropológica, cultural e identitária. O projeto analisa as descrições dos espaços urbanos em

diferentes gêneros literários e fílmicos, as práticas vigentes e a relação entre os indivíduos dentro das diferentes

experiências. Ademais, investiga as inter-relações entre espaço público e privado, local e global.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2012

Natureza do Projeto: EXTENSÃO

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

SUZANE LIMA COSTA (Responsável) Docente 18/12/2013 a
LUISA DAMULAKIS SANCHES

FERREIRA
Participante Externo 30/03/2014 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Chamada Universal  MCTI/CNPq nº
14/2013)

OUTRO AUXÍLIO FINANCEIRO 01/08/2013 a

Projeto de Pesquisa: CITYSCAPES IN CONTEMPORARY IRISH LITERATURES AND FILMS:
LOCAL HISTORIES, GLOBAL CONFLICTS

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2013

Membros
Nome Categoria Período

NOELIA BORGES DE ARAUJO
(Responsável)

Docente 02/01/2013 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: CORPOS INDÓCEIS & MENTES LIVRES

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2012
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Descrição: Projeto de desenvolvimento de oficinas de escrita criativa na Penitenciária Lemos de Brito (Salvador/BA),

iniciado com reativação da Biblioteca Mentes Livres (setembro/2012), propõe-se a usar a escrita literária em sentido

expandido como tecnologia de produção subjetiva política de sujeitos em situação de encarceramento.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 31/12/2012

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Este projeto de pesquisa, que se organiza a partir da clave da dissidência, buscará analisar a produção

literária de autor@s negr@s a fim de pensar a Literatura Negro-brasileira Contemporânea como instituidora de uma

rasura teórica necessária no campo da Teoria da Literatura. Nossa proposta é de que estas rasuras sejam pensadas

em sua potência de instituidoras de um discurso poético-político, ou seja, estas escritas demonstram que o lugar de

fala que estes sujeitos: homens, mulheres, jovens, homossexuais marcam estes lugares de pertença e têm, como

eixo comum, o atravessamento de questões etnicorraciais em sua escrita. Destes lugares, escritores como Cuti, José

Carlos Limeira, Esmeralda Ribeiro, Akins Kintê, Priscila Preta, Allan da Rosa, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva,

Geni Guimarães, Miriam Alves, Cristiane Sobral, Rita Santana, dentre outros, constroem travessias de elaboração

subjetiva, poética e teórica que convocam o campo da Teoria da Literatura a se repensar, obedecendo à máxima que

afirma que a Literatura é quem atualiza a sua própria Teoria. Palavras-Chave: Subalternidade; Devir; Literatura

Negro-feminina; Teoria da Literatura.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

DENISE CARRASCOSA FRANCA
(Responsável)

Docente 01/03/2012 a

LUCIANY APARECIDA ALVES SANTOS Participante Externo 01/07/2013 a
SAULO SILVA MOREIRA Participante Externo 15/02/2014 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: CORPUS DISSIDENTE: A TEORIA DA LITERATURA E AS DEMANDAS
DA DIFERENÇA NAS NEGROPOÉTICAS DA LITERATURA BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 31/12/2012

Membros
Nome Categoria Período

LIVIA MARIA NATALIA DE SOUZA
SANTOS (Responsável)

Docente 31/12/2012 a

ADEMARIO DA SILVA FILHO Discente - Bacharelado 31/12/2012 a
LOURDES SILVA MODESTO ALVES Discente - Mestrado 15/03/2016 a

RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA BRASIL Discente - Bacharelado 31/12/2012 a
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Em texto publicado em 2016, o crítico literário Luís Augusto Fischer sustenta que falta à geração dos

escritores abaixo dos 60 anos no Brasil o tratamento direto de temas atinentes ao Poder, com P maiúsculo,

representado pela elite econômica e a classe política nacionais. No entanto, parece se contrapor a essa tese a

publicação, a partir de 2013, de uma série de obras que, em regimes discursivos variados, tem como foco os fatos

políticos recentemente ocorridos. O mesmo pode ser observado em relação a filmes que vêm sendo lançados

ultimamente, alguns deles premiados em festivais. O projeto tem como objetivo analisar essa variada produção, a

partir de uma perspectiva comparatista, focalizando obras literárias e documentários sobre eventos políticos ocorridos

no Brasil a partir de 2013, destacando-se as Jornadas de Junho, o impeachment da Presidente Dilma Rousseff e a

prisão do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Com esse estudo, pretende-se traçar um panorama das relações

entre arte e engajamento político-ideológico na contemporaneidade, analisando a distinção entre o realismo

produzido na literatura brasileira, do século XIX até os anos 1970 e o paradigma interpretativo que vem sendo

construído para os atuais processos de representação do "real". Como subsídios teóricos, além dos autores que

discutem a questão dos novos realismos, pretendemos estudar com maior profundidade os conceitos de multidão, tal

como desenvolvido por filósofos como Antonio Negri, Michael Hardt, Paolo Virno, Roberto Esposito e outros

pensadores. Da mesma forma, o conceito de comunidade, em suas várias vertentes, deve ser acionado para analisar

o corpus da pesquisa, assim como o de "estado de exceção", como proposta por Giorgio Agamben, na esteira de

Walter Benjamin e Michel Foucault, para compreender os processos biopolíticos que hoje incidem sobre os sujeitos

marginalizados pelo Estado e os modos de reação ativados pela biopotência dos corpos por eles atingidos.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 31/12/2012 a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica)

BOLSA 31/12/2012 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2013 a

Projeto de Pesquisa: Cultura e política no Brasil ultracontemporâneo: um panorama da
literatura e do cinema documentário em regime de urgência no pós-2013

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2019

Membros
Nome Categoria Período

RACHEL ESTEVES LIMA (Responsável) Docente 01/03/2019 a
CAMILA ARAUJO GOMES Discente - Mestrado 01/04/2020 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/05/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto pretende mapear, em textos e discursos produzidos por diferentes escritores de língua

portuguesa a partir do pós-guerra, o desassossego enquanto noção ativada no Livro do desassossego (LdoD), de

Fernando Pessoa. Em perspectiva comparatista, transnacional e transdisciplinar, levanta-se como problema do

projeto a pergunta: podemos ler a lógica do desassossego no LdoD como indecidível, na medida em que o

entendemos como um laboratório modernista de dilemas presentes em toda a obra de Fernando Pessoa e,

principalmente, no contexto por vir do pós-guerra, com seu estado de exceção permanente? É dessa pergunta que

se deduz como hipótese de trabalho a existência em Pessoa de dois paradigmas de leitura atualizáveis desde a

nossa contemporaneidade, e de que esses paradigmas estão intimamente ligados a um dos muitos dilemas do início

do século XXI: subjetividades em crise e/ou subjetividades em devir. O projeto caminhará, portanto, e de forma geral,

por três tópicos: 1) Entender a lógica do desassossego como crise e/ou como devir, articulando-a a outros pontos do

discurso pessoano e modernista, 2) Mapear autores e textos da segunda metade do século XX e XXI que agenciam

enunciados articuláveis a um desses dois paradigmas, 3) Somar a essa reflexão aspectos político-culturais dos

séculos XX e XXI em países de língua portuguesa, sempre em perspectiva transnacional.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 01/03/2019 a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2019 a

Projeto de Pesquisa: DILEMAS DO DESASSOSSEGO

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/05/2016

Membros
Nome Categoria Período

SANDRO SANTOS ORNELLAS
(Responsável)

Docente 01/05/2016 a

ALEXANDRA DOS SANTOS MAIA DE
SOUSA

Discente - Bacharelado 01/05/2016 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2016 a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2016 a
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 15/03/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Estudos recentes têm se dedicado a narrar a história do teatro baiano durante o período da ditadura

militar. Tais narrativas, muito focadas na efervescente cena teatral soteropolitana, trazem dados escassos sobre a

produção e circulação de espetáculos no interior da Bahia. Alguns documentos depositados no Acervo do Espaço

Xisto Bahia podem nos fornecer um caminho para pensar a produção em artes cênicas no interior do estado, dentre

os quais se destacam os documentos oriundos do Projeto Chapéu de Palha. Tal projeto teve vigência dos anos 1980

a 1990 e constitui-se em uma iniciativa da dramaturga Jurema Penna em parceria com a Fundação Cultural do

Estado da Bahia, que visava difundir as artes cênicas pelo interior do estado, por meio de oficinas de capacitação e

montagem de espetáculos. Os textos, construídos durante as oficinas e encenados em sua culminância, versam

sobre aspectos culturais da cidade em questão, unindo dados históricos, a mitos e narrativas locais. Partindo dos

pressupostos teórico-metodológicos da Crítica Textual, Filologia em stricto sensu, conforme os quais o trabalho

editorial, além de atualizar a materialidade física e linguística do texto, possibilita verificar nele os registros de

variantes linguísticas,  representações de cultura e as idéias que circulavam em um determinado contexto, é objetivo

do presente projeto de pesquisa editar e estudar os textos teatrais oriundos do Projeto Chapéu de Palha, a fim de

mapear sua circulação pelas diversas cidades da Bahia. A pesquisa obedecerá às etapas metodológicas definidas

pelo método filológico, seguido da construção de edições em meio digital. Os resultados serão apresentados em

reuniões científicas e através da elaboração de artigos e ensaios.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2016 a

Projeto de Pesquisa: EDIÇÃO DE TEXTOS TEATRAIS DO PROJETO CHAPÉU DE PALHA:
TEATRO BAIANO, CULTURA E IDENTIDADE

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 15/03/2020

Membros
Nome Categoria Período

ISABELA SANTOS DE ALMEIDA
(Responsável)

Docente 15/03/2017 a 15/03/2020

BRIGIDA PRAZERES SANTOS Discente - Mestrado 15/03/2019 a 15/03/2020
DAMARIS CARNEIRO DOS SANTOS Discente - Mestrado 15/04/2018 a 15/03/2020

FERNANDA BEMFICA SILVA DOS
SANTOS

Discente - Mestrado 15/03/2019 a 15/03/2020

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Nos arquivos, encontram-se materiais que mostram elementos da produção, transmissão, circulação e

recepção dos textos, e o uso de ferramentas informáticas possibilita a difusão das informações que tais materiais

trazem. Propõe-se estabelecer um diálogo entre Filologia e Arquivologia, no tratamento dado ao texto, investigado na

sua condição de documento/monumento, em seus variados suportes e tipologias, considerando os acervos como

lugares de memória para construir saberes, a partir de diversas abordagens críticas e do uso de novas tecnologias

que suplementam e potencializam as reflexões contemporâneas acerca da renovação dos métodos e pressupostos

teóricos da Filologia Textual. Os textos teatrais censurados no período da ditadura militar na Bahia são objeto de

edição e estudo no campo da Filologia Textual, desde o ano de 2006. Os referidos textos se encontram em acervos

do Espaço Xisto Bahia, da Escola de Teatro da UFBA e do Teatro Vila Velha, na Bahia, e do Arquivo Nacional, em

Brasília. Esses acervos guardam testemunhos de grande importância que permitem vislumbrar o cenário das

produções artísticas baianas e trazem informações sobre a cena teatral baiana, a sociedade da época, sua

diversidade e seus conflitos, a partir do patrimônio cultural escrito recuperado e atualizado pela prática editorial e pelo

exercício da crítica filológica. Objetiva-se, com esta pesquisa, o preparo de edições e o desenvolvimento de estudos

de natureza interpretativa, explorando, nesta forma de abordagem, a relação da Filologia com áreas afins, como a

Literatura, a História Cultural, a Sociologia do Texto, a Arquivística Literária, etc. No âmbito da Crítica Textual,

pretende-se estudar os processos de constituição, transmissão e difusão dos textos teatrais associados aos

mediadores (dramaturgos, atores, “scriptores”, censores, entre outros agentes do referido contexto), para propor

estabelecimentos “provisórios” de texto (para fins de divulgação), ou de textos, em confronto sinóptico, para embasar

as investigações do filólogo, assumindo, então, uma atitude crítica diante do texto que se pretenda editar. De acordo

com os textos selecionados, definir-se-ão os tipos de edição – fac-similar, diplomática, interpretativa, crítica,

sinóptico-crítica, crítico-genética, histórico-crítica, genética – e sua apresentação em suporte papel ou eletrônico, bem

como os estudos a serem desenvolvidos. Os resultados serão apresentados em reuniões científicas, através da

elaboração de artigos e ensaios, do preparo de trabalhos acadêmicos, Trabalhos de Conclusão de Curso,

Dissertações e Teses, sob minha orientação, e da publicação na forma de livros ou site.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Projeto de Pesquisa: EDIÇÃO E ESTUDO DE TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS NO
PERÍODO DA DITADURA NA BAHIA (PARTE IV): PRÁXIS FILOLÓGICA E ARQUIVÍSTICA
(Parte IV)

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 03/02/2020

Membros
Nome Categoria Período

ARIVALDO SACRAMENTO DE SOUZA Docente 01/03/2016 a 03/02/2020
ROSA BORGES DOS SANTOS

(Responsável)
Docente 01/03/2016 a 03/02/2020

ROSINES DE JESUS DUARTE Docente 02/01/2017 a 03/02/2020
EMILLE MORGANA SANTOS MATTOS Discente - Bacharelado 01/08/2016 a 03/02/2020

MABEL MEIRA MOTA Participante Externo 01/11/2017 a 03/02/2020
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/05/2020

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: No campo da Filologia e sua interação com a Crítica Genética e a Bibliografia/Sociologia dos textos, no

campo das Humanidades Digitais, daremos continuidade ao trabalho realizado em pesquisa anterior com os textos

teatrais censurados, na organização de outros acervos e estudo dos textos, com enfoque nos processos de criação e

nos processos técnicos e sociais da transmissão dos textos (produção e recepção), a partir das diversas abordagens

críticas (filológica, genética e sociológica) e do uso da tecnologia digital, com vistas a suplementar e potencializar as

reflexões contemporâneas acerca dos métodos e pressupostos teóricos da filologia editorial, sempre se renovando

em suas práticas. De acordo com os textos selecionados, definir-se-ão os tipos de edição (fac-similar, diplomática,

interpretativa, crítica, sinóptico-crítica, crítico-genética, histórico-crítica, genética) e sua apresentação em suporte

papel ou eletrônico, em arquivo hipertextual/hiperedição, bem como os estudos a serem desenvolvidos. Os

resultados serão apresentados em reuniões científicas, através da elaboração de artigos e ensaios, do preparo de

trabalhos acadêmicos, Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses, sob minha orientação, e da

publicação na forma de livros ou site.

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: EDIÇÃO E ESTUDO DE TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS NO
PERÍODO DA DITADURA NA BAHIA (PARTE V): POR UMA RELAÇÃO ENTRE FILOLOGIA,
CRÍTICA GENÉTICA E SOCIOLOGIA DOS TEXTOS

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/05/2020

Membros
Nome Categoria Período

ISABELA SANTOS DE ALMEIDA Docente 01/05/2020 a
ROSA BORGES DOS SANTOS

(Responsável)
Docente 01/05/2020 a

EMILLE MORGANA SANTOS MATTOS Discente - Mestrado 01/05/2020 a
LUANA DALL AGNOL RIBEIRO Discente - Doutorado 01/05/2020 a

POLLIANNA DOS SANTOS FERREIRA
SILVA

Discente - Doutorado 01/05/2020 a

DEBORA DE SOUZA Egresso 01/05/2020 a
FABIANA PRUDENTE CORREIA Egresso 01/05/2020 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Estéticas da oralidade: um estudo sobre mulheres, produções
culturais e apropriações da cultura popular
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/11/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Este projeto de pesquisa realiza uma leitura analítica de textos do acervo do PEPLP, que se constituem

enquanto poéticas da oralidade, especialmente aqueles que se apresentam como de autoria de mulheres, buscando

o desenvolvimento de formas diferenciadas de abordagens metodológicas que ultrapassem os modelos existentes,

para dar conta de gêneros textuais que não se enquadram nos paradigmas da modernidade, assim como pretende

estabelecer diálogos com outros gêneros de outros suportes os quais movimentaram essas produções,

transformando-as na esteira das atualizações tecnológicas e de comunicação. No processo de seleção e análise do

corpus, uma perspectiva feminista de relações de gênero torna-se uma forma fundamental de olhar criticamente para

os textos estudados, uma vez que esta postura, atualmente bastante crítica de si mesma, promove um deslocamento

da forma habitual de ver e interpretar.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2020

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A tradução da literatura latino-americana fez parte de programas de intercâmbios culturais do governo

dos Estados Unidos desde os anos 1940. Juntamente com outros bens culturais, a literatura foi apropriada por

diferentes políticas culturais para construir a imagem da modernidade estadunidense contrastando com o ambiente

agrário da América Latina na década de 1940 (Morinaka, 2017; Rostagno, 1997; e Sadlier, 2012); e reforçar o

alicerce da democracia estadunidense incentivando a tradução de escritores latino-americanos de esquerda durante

a Guerra Fria (Cohn, 2012). Este projeto de pesquisa, da Área de Letras, subárea de Estudos da Tradução,

especificamente a historiografia da tradução de obras brasileiras, tem como objetivo analisar e descrever projetos

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/11/2019

Membros
Nome Categoria Período

ALVANITA ALMEIDA SANTOS
(Responsável)

Docente 01/11/2019 a

FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA Discente - Doutorado 01/11/2019 a
GISANE SOUZA SANTANA Discente - Doutorado 01/11/2019 a

MARLINE ARAUJO SANTOS Discente - Doutorado 01/11/2019 a
SILVIA GOMES DE SANTANA VELLOSO Discente - Doutorado 01/11/2019 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Ficção brasileira traduzida para os Estados Unidos nas décadas de
1950 e 1960

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2020
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tradutórios financiados por órgãos estadunidenses para examinar os diversos ideais que confluíram para a

divulgação da literatura brasileira nos Estados Unidos nos anos 1950 e 1960. Utilizarei fontes primárias coletadas no

National Archives of Records Admnistration dos Estados Unidos, Department of Special Collections, da Princeton

University e na Harry Ransom Centre, da University of Texas.

 

 

 

Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/01/2015

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Desde os empreendimentos positivistas da Ciência Moderna, que estabeleceram a disciplinarização do

conhecimento com fronteiras estanques, é obsceno pensar, para crítica literária, na pesquisa de fonte, nos bastidores

da criação e na Filologia. Entretanto, tal situação começa a se reverter com as pesquisas de Paul De Man, Erich

Auerbach, Carlo Ginzburg e Edward Said. É a re-encenação da ação filológica. Dito isso, pretendemos experienciar,

a partir dessas novas propostas, uma releitura e uma revisão da práxis filológica, tendo como corpora os textos

teatrais censurados durante a Ditadura Militar na Bahia. Com isso, almejamos refletir sobre questões de ordem

epistemológica para o laboratório da Crítica Textual, a saber: a conturbada noção de autoria e a tensão

unidade/diversidade textual para discutir o ?estabelecimento do texto?. Além disso, tencionamos refletir sobre as

peças sem divorciá-las do seu con(texto) de produção. Tal empreendimento trará à baila alguns dos motivos que

movimentavam o cenário cultural das décadas de 60, 70 e 80 do século XX. O nosso recorte temático para "recensio"

é constituído por peças cujo conteúdo atravesse as questões de gênero, sexualidade, homoafetividades, raça e etnia.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

ELIZA MITIYO MORINAKA (Responsável) Docente 02/01/2020 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Filologia e Teatro: estudos de gênero, raça e sexualidade na cena
teatral baiana sob censura

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/01/2015

Membros
Nome Categoria Período

ARIVALDO SACRAMENTO DE SOUZA
(Responsável)

Docente 01/01/2015 a

FELIPE SANTANA QUEIROZ Discente - Bacharelado 01/08/2015 a
ISMILA MOTA DIAS DE ALMEIDA Discente - Bacharelado 01/10/2015 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2015 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/11/2014

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto tem como objetivo principal empreender um estudo sobre a forma do romance, considerando,

em especial, o momento inaugural do gênero, a fim de pensar sua transformação a partir das narrativas do século

XXI. Tomando como principal mote da extensa bibliografia teórica sobre o romance a instabilidade de sua forma

como traço característico do gênero, arrisca-se a hipótese de que alguns exemplos contemporâneos sugerem novas

maneiras de fabricar e consumir narrativas hoje, que apontam para a remodelação das fronteiras do gênero

romanesco. Flertando com o ensaio, com a prática da anotação ou com a autoficção, os romances da atualidade

reiventam o próprio gênero e suas formas.

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2015 a

Projeto de Pesquisa: FORMAS DO ROMANCE NO SÉCULO XXI

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/11/2014

Membros
Nome Categoria Período

LUCIENE ALMEIDA DE AZEVEDO
(Responsável)

Docente 01/11/2014 a

ALLANA EMILIA LIMA DE SANTANA Discente - Bacharelado 01/08/2017 a
ANDRE DE JESUS NEVES Discente - Doutorado 17/04/2017 a

FERNANDA DE PAULA VASCONCELOS Discente - Doutorado 15/03/2016 a
NILO JOSE CACIEL OLIVEIRA

PINHEIRO
Discente - Bacharelado 01/11/2014 a 02/03/2020

NIVANA FERREIRA DA SILVA Discente - Doutorado 15/03/2016 a 27/11/2020

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2015 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Programa de

Bolsas FAPESB - Cota Institucional)

BOLSA 01/03/2015 a

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

de Doutorado no País GD)

BOLSA 01/01/2015 a

Projeto de Pesquisa: Gestos críticos: teoria e arte anticoloniais nos Trópicos
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/02/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Neste projeto de pesquisa propõe-se uma revisão sobre a teoria anticolonial no Brasil concomitante à

análise de obras artísticas que exercitem o gesto crítico de reescrita da história. Sem pretender filiações conceituais

uníssonas, a ideia de cultura abarcará gestos político-estéticos que reveem paradigmas críticos, historiográficos,

imagéticos (nos diversos campos da arte ou da história); ou que capturem autores que promovam a descontinuidade

no literário provocando, assim, a contínua expansão do campo para além dos formatos tradicionais; ou de narrativas/

obras que abordem a história do Brasil buscando sublevações poético-políticas. Interessa-nos todo tipo de produção

que problematiza a permanência do colonial em vários níveis da vida. Para tanto, autores como Frantz Fanon, Aníbal

Quijano, Walter Mignolo, Silvia Cusicanqui, Enrique Dussel, João José Reis, Manoela Carneiro da Cunha, Kabengele

Munanga, Silviano Santiago, dentre outros, nos auxiliarão a pensar em outras dimensões valorativas para lidarmos

com o lugar de produção e de experiência brasileiros e latino-americanos. Alinhavar afinidades que encontram – no

trato com a memória nacional – a vontade de reverter um projeto de matrizes colonialistas que se recicla de tempos

em tempos, focar no trabalho daqueles que pensaram na contramão do sistema hegemônico resistindo à supremacia

dos saberes e dos comportamentos nos fará meditar sobre as manifestações anticoloniais espalhadas pelo território

nacional.

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/02/2019

Membros
Nome Categoria Período

ANA LIGIA LEITE E AGUIAR
(Responsável)

Docente 01/02/2019 a

ALICE MARIA DE LEMOS GRAMOSA Discente - Mestrado 18/02/2019 a
HILARIO MARIANO DOS SANTOS

ZEFERINO
Discente - Mestrado 02/03/2020 a

JACQUELINE SILVA ALVES PACHECO Discente - Mestrado 18/02/2019 a
MATHEUS AUGUSTO DE SANTANA

MARQUES
Discente - Mestrado 18/02/2019 a

REBECA SILVA TELES Discente - Mestrado 02/03/2020 a
SIMONE OLIVEIRA SANTOS Discente - Mestrado 02/03/2020 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP-

(PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO NO
EXTERIOR)

BOLSA 01/01/2020 a

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 02/03/2020 a

Projeto de Pesquisa: LITERATURA E CINEMA: ESTUDOS COMPARATIVOS E
INTERSEMIÓTICOS
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2013

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto tem por objetivo analisar as relações entre literatura e cinema sob o enfoque dos estudos

comparativos e intersemióticos. O projeto pretende investigar diversas traduções de obras literárias para o cinema e

como essas adaptações/traduções adicionam novos significados e novas interpretações aos textos literários. 

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A pergunta que tomo como parte do título deste projeto de pesquisa é, em realidade, feita por Gil Vicente

no Prólogo da "Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente" dirigido a D. João III, que lhe encomendou a organização

de suas obras. A resposta que retoricamente o dramaturgo dá à pergunta que dirige a seu livro, a "Copilaçam", se

configura em forma de um conselho a sua obra, do qual se pode inferir a preocupação com a recepção de seu Livro

por um leitor “ignorante [e] malicioso”: “Porém te rogo que, quando o ignorante malicioso te repreender, que lhe

digas: Se meu mestre aqui estivera, tu calaras?”. Nesta pesquisa, refaço a pergunta que Gil Vicente dirigiu a seu

Livro, em busca de possíveis respostas que lhe assegurem maior autoridade: “Copilaçam,o que tens a nos dizer

sobre ti?”. Esta é a pergunta que espero ajudar a "Copilaçam" a responder por meio deste projeto, com a orientação

fundamental da história social da cultura escrita. Segundo Antonio Castillo Gómez, este campo de investigação se

constitui em uma “triple conjunción: historia de las normas, capacidades y usos de la escritura; historia del libro y, por

extensión, de los objetos escritos (manuscritos, impresos, electrónicos o en cualquier outro soporte); e historia de las

maneras y prácticas de la lectura” (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 98-98). Considerando a fase inicial desta pesquisa,

centrar-me-ei na história do livro, na história da "Copilaçam de 1562", interrogando-a sobre sua estrutura,

organização, escrita, paratextos, contextos de produção, edição, publicação etc., em busca de conhecer mais e

melhor o livro "Copilaçam de 1562". Paralelamente, tanto a “historia de las normas, capacidades y usos de la

escritura” quanto a “historia de las maneras y prácticas de la lectura” serão alvos de minha atenção, em particular no

que diz respeito a essas normas e práticas no século XVI português, no âmbito da escrita, publicação e leitura do

texto de dramaturgia. Em síntese, este projeto de pesquisa almeja constituir-se como um estudo dedicado a

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 30/12/2019

Membros
Não há dados a serem exibidos.

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: “Livro meu, que esperas tu?”: uma história da Copilaçam de todalas
obras de Gil Vicente

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2019
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investigar o que a "Copilaçam de 1562" tem a nos dizer sobre sua organização, edição, publicação e leitura, além de

levantar, sistematizar e discutir dados e características que contribuam para a construção da história do Livro a que

Gil Vicente dedicou seus últimos anos de vida. Paralelo a isto, busco promover uma reavaliação da produção

dramática quinhentista portuguesa, incitando a reescrita da história do teatro em língua portuguesa acompanhada,

agora, pelas histórias dos livros de dramaturgia.

 

 

 

Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto tem como objetivo estudar algumas obras literárias publicadas a partir do final dos anos 1970

por autores dos países dos BRICS, com o objetivo de refletir sobre os modos como elas interpretam os processos

políticos, econômicos e culturais ocorridos especialmente na Rússia, na Índia, na China e no Brasil, nos séculos XX e

XXI, priorizando-se a análise da forma como o processo de modernização dessas nações e sua inserção no atual

estágio de globalização vêm sendo problematizados e a reflexão sobre as estratégias de representação dos contatos

interculturais vivenciados por seus autores e personagens nos múltiplos deslocamentos a que se expuseram, seja

por imposições de ordem política e econômica, seja por livre desejo de viver em trânsito.

 O projeto insere-se no macro-projeto Potências transnacionais emergentes e seus crivos culturais,contemplado no

Edital FAPESB/CNPq 009/2014 - PRONEM.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

MÁRCIO RICARDO COELHO MUNIZ
(Responsável)

Docente 01/03/2019 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 01/03/2019 a

Projeto de Pesquisa: Modernidades alternativas: a literatura do BRICS na era da
globalização

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 31/12/2019

Membros
Nome Categoria Período

RACHEL ESTEVES LIMA (Responsável) Docente 01/03/2016 a 31/12/2019
CAMILA ARAUJO GOMES Discente - Bacharelado 01/03/2016 a 31/12/2019

CASSIO VINICIUS DOS SANTOS
MARQUES

Discente - Bacharelado 01/08/2016 a 31/12/2017

GIULIA FONTES PEREIRA Discente - Bacharelado 01/08/2017 a 31/12/2018
ZELINA DA COSTA SANTOS Discente - Bacharelado 01/03/2016 a 31/12/2017
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto Modernidades alternativas: a literatura do BRICS na era da globalização tem como objetivo

estudar algumas obras literárias publicadas a partir do final dos anos 1970 por autores dos países dos BRICS, com o

objetivo de refletir sobre os modos como elas interpretam os processos políticos, econômicos e culturais ocorridos

especialmente na Rússia, na Índia, na China e no Brasil, nos séculos XX e XXI, priorizando-se a análise da forma

como o processo de modernização dessas nações e sua inserção no atual estágio de globalização vêm sendo

problematizados e a reflexão sobre as estratégias de

representação dos contatos interculturais vivenciados por seus autores e personagens nos múltiplos deslocamentos

a que se expuseram, seja por imposições de ordem política e econômica, seja por livre desejo de viver em trânsito. O

projeto foi contemplado com bolsa de produtividade do CNPq e deriva do macroprojeto Potências transnacionais

emergentes e seus crivos culturais, que recebe apoio do Edital PRONEM da parceria firmada entre a FAPESB e o

CNPq.

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/03/2016 a 31/12/2019

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/03/2016 a 31/12/2019

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Auxilio

financeiro)

OUTRO AUXÍLIO FINANCEIRO 01/03/2016 a 31/12/2019

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsista

Produtividade PQ 2)

BOLSA 01/03/2016 a 31/12/2019

Projeto de Pesquisa: Modernidades alternativas: a literatura dos BRICS na era da
globalização

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 31/12/2020

Membros
Nome Categoria Período

RACHEL ESTEVES LIMA (Responsável) Docente 01/03/2016 a 31/12/2020

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Narrativa de ficção brasileira traduzida para a língua inglesa (1943-
1948)
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 03/01/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Este projeto de pesquisa, da subárea de Estudos da Tradução, tem como objetivo cotejar as narrativas

de ficção brasileira com suas traduções para o inglês, principalmente as que foram publicadas nos Estados Unidos,

entre 1943 e 1948, examinando suas condições de produção e divulgação e levando em consideração o contexto

literário, político e social dos países em questão. A tradução da literatura brasileira, bem como a de outros países

latino-americanos, fez parte do programa do Office of the Coordinator of Interamerican Affairs (OCIAA), do governo

dos Estados Unidos, com a finalidade declarada de estreitamento dos laços de amizade entre os países do

hemisfério durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Juntamente com outros bens culturais, a literatura foi

apropriada por uma política cultural de sedução e construção de um público para longevos ideais estadunidenses. A

metodologia consiste em analisar fontes da Library of Congress, em Washington D.C.; National Archives II, em

College Park, Maryland; University of Illinois Archives, em Urbana-Champaign, Illinois; Harry Ransom Center, da

University of Texas, em Austin, Texas; Beinecke Rare Book and Manuscript Library, da Yale University Library, em

New Haven, Connecticut. No Brasil, pesquisarei documentos na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro de

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV) e no

Instituto Moreira Salles (IMS), no Rio de Janeiro-RJ.

 

 

 

Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A Paleografia, tal qual a Filologia, possui muitas acepções e compromissos, embora haja um traço em

comum, a saber: o estudo da escrita no tempo, na história. Pode ser de Leitura, em que há preocupação com a

compreensão do código de escrita com objetivo de transcrição; Crítica, em que há uma reflexão sobre a prática de

cultura escrita a partir do que chamamos de Crítica Documental; e, por fim, a perspectiva da História da Escrita, que

toma a escrita como objeto histórico. Dada essa polissemia e os vários procedimentos de pesquisas produzidos,

acreditamos que seja necessária uma investigação genealógica do

campo a fim de propor a construção de um método de prática, reflexão teórica e ensino de paleografia que reúna as

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 28/12/2020

Membros
Nome Categoria Período

ELIZA MITIYO MORINAKA (Responsável) Docente 03/01/2019 a 28/12/2020

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Núcleo de Estudos Paleográficos

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2019
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contribuições dos estudos históricos acerca das escritas latinas praticadas. Para isso, tencionamos produzir uma

experiência de pesquisa num Núcleo de Estudos Paleográficos (NEP). A pesquisa será realizada nos seguintes

eixos: (i) METACRÍTICA PALEOGRÁFICA: recensão dos manuais de paleografia publicados em língua românica do

século XVIII até os dias de hoje; (ii) REFLEXÃO TEÓRICA: desenvolvimento de um método de pesquisa-e-ensino de

Paleografia tendo como horizonte de produção discentes dos cursos de graduação em Letras, História, Arquivologia,

Biblioteconomia, cursos em que a disciplina é obrigatória ou optativa, e demais intelectuais interessados; (iii) ÁLBUM

DE PALEOGRAFIA: elaboração de um método interativo de prática de exercícios de transcrição e edição de textos

manuscritos das diversas temporalidades da escrita latina; (iv) REPOSITÓRIO DE EDIÇÕES ELETRÔNICAS:

construção de um banco de dados para que sejam abrigadas as edições produzidas no e pelo Núcleo de Estudos

Paleográficos; (v) MANUAL DE PALEOGRAFIA: produção de material didático que vise à construção de material

didático enriquecido pelo avanço da investigação científica produzida tanto no NEP, quando nas interações de

ensino-aprendizagem em sala de aula; por fim, (vi) PROPOSTA DE EXTENSÃO: criação de uma ações de extensão,

a saber: (a) elaboração de palestras que

contribuam, a partir das Letras, para o reconhecimento dos arquivos como lugar de memória das práticas de cultura

escrita na Bahia, (b) produzir minicursos de paleografia com objetivo de socializar as produções acadêmicas

produzidas; (c) elaboração de

material para conscientização das pesquisas de Letras em arquivos.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/06/2020

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Trata-se de uma das vertentes do Projeto Integrado &quot;O escritor e seus múltiplos: migrações&quot;.

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

ARIVALDO SACRAMENTO DE SOUZA
(Responsável)

Docente 02/01/2019 a

ROSINES DE JESUS DUARTE Docente 02/01/2019 a
EDSON CESAR DE SOUZA SOBRINHO Discente - Doutorado 16/03/2019 a

JOELIA DE JESUS SANTOS Discente - Doutorado 02/03/2020 a
MARIA DOLORES SOSIN RODRIGUEZ Discente - Doutorado 02/01/2019 a

MARIANA SOUZA PAIM Discente - Doutorado 02/01/2019 a
RODRIGO LIMA MACIEL Discente - Doutorado 02/01/2019 a

ROMULO GONCALVES BITTENCOURT Discente - Mestrado 22/01/2019 a
ALICIA DUHA LOSE Participante Externo 02/01/2019 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: O escritor e seus múltiplos: a produção de Judith Grossmann, Julián
Fuks, Bernardo Kucinski e Noemi Jaffe

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/06/2020
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O projeto investe no estudo de um perfil de escritor criativo que articula a esta atividade a ação acadêmica como

docente e produtor de teorias e reflexões críticas sobre a arte e a cultura de maneira geral. Interessa ao estudo

perceber como a atuação nesses campos contíguos da formação de conhecimentos estabelece a possibilidade de

compreender como são construídos os projetos criativos destes escritores e quais os percursos da relação dialógica

estabelecida entre estes campos de atuação. A pesquisa pretende analisar as coordenadas teóricas e projetos

criativos desenvolvidos por cada escritor integrante do corpus, destacando as suas contribuições para os estudos

literários e culturais, para a criação literária e para a docência. Estudam-se, ainda, as marcas presentes nos

diferentes tipos de discurso, em suas aproximações e distanciamentos.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2020

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A nova etapa proposta para o projeto PQ, a ser desenvolvida entre março 2020 e fevereiro de 2024, O

escritor e seus múltiplos: intelectuais em cenas tradutórias e afetivas, dará continuidade aos estudos que estão

sendo realizados, vinculados à linha de Pesquisa Estudos de Teorias e Representações da Literatura e da Cultura,

do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia

(UFBA), estabelecendo-se como corpus para a pesquisa a tradução intercultural de Boris Schnaiderman,

contracenada pela atuação de Jesura Pires Ferreira, ela também transitando no entrelugar do saber e da afetividade

como estratégia de disseminação do conhecimento e das relações culturais. Os vínculos estabelecidos por esses

dois parceiros no entrelugar da afetividade e do saber têm muitas reverberações : faz reverberar a Rússia no Brasil e

o Brasil na Rússia. A vida de Boris e de Jerusa é marcada por movimentos migratórios - ele sai de Odessa para

morar no Brasil, radicando-se em São Paulo. Jerusa migra da Bahia para São Paulo, onde se torna Professora da

PUC/São Paulo e da Escola de Comunicação e Artes da USP. Entretanto, as migrações desses intelectuais dos

séculos 20 e 21, em constantes trânsitos geográficos, vão muito além das migrações intercontinentais - eles

transitam constantemente pela Rússia e outros países europeus, asiáticos, etc. Salvador/Bahia torna-se

frequentemente morada provisória do casal, e é em Salvador que Jerusa falece em 2019, poucos anos depois da

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

LIGIA GUIMARAES TELLES
(Responsável)

Docente 01/06/2020 a

CLARA SOARES MORAIS DE SOUZA Discente - Bacharelado 01/10/2020 a
MATHEUS OLIVEIRA CARVALHO Discente - Mestrado 01/06/2020 a

ROBERTH NOVAES NASCIMENTO Discente - Bacharelado 01/10/2020 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: O ESCRITOR E SEUS MÚLTIPLOS: INTELECTUAIS EM CENAS
TRADUTÓRIAS E AFETIVAS

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2020
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morte do companheiro e de uma vida dedicada à disseminação das traduções interculturais. Os trânsitos e as

migrações estão ainda inscritos nas práticas discursivas desses dois intelectuais que optaram pelo nomadismo como

linha de fuga para desconstruir valores fixos e engessados. Na produção de Boris Schnaiderman, destaca-se a

diluição das fronteiras entre discurso teórico, crítico, pedagógico, ficcional - e no ficcional, o deslocamento das

fronteiras entre as tipologias romance, conto, autobiografia, diário etc, procedimento presente tanto em Guerra em

surdina (1964) como em Caderno italiano (2015). Por sua vez, Schnaiderman dedica-se ao estudo e tradução das

vanguardas russas do século 20, cujos expoentes para ele são Maiakovski, Bábel, Guenádi, no que estes

escritores apresentam de inovador e revolucionário nas suas literaturas. Aliás, esses escritores são duplamente

revolucionários na concepção de Schnaiderman, porque

conciliam a inovação linguística/literária com a atividade política. Jerusa Pires Ferreira transita entre o universo da

oralidade e da escrita, observando que os traços a

oporem oralidade e escrita são distinções de grau, registrando como os procedimentos da oralidade e da escrita

coexistem. Em suas investigações sobre a oralidade, Pires Ferreira coloca em contato sistemas semiológicos e

culturais distintos, a voz e a letra, a oralidade e a escrita, e até mesmo o impresso, como em Matrizes impressas do

oral: conto russo no sertão (2014). Seu interesse de estudo transita do folheto de cordel do nordeste brasileiro aos

contos de tradição oral da Europa, da Ásia, e das Américas, como evidencia-se na coletânea Mitopoéticas da Rússia

às Américas (2006), co-organizado com Aurora Fornoni Bernardini. É portanto pela via da oralidade e da tradição dos

contos populares e dos folhetos de cordel, em um gesto investigativo extremamente ousado e vigoroso - o estudo

das matrizes do conto russo presentes no sertão baiano - que Jerusa Pires Ferreira se estabelece como uma

importante parceira de Boris Schnaiderman na construção de pontes e de contatos interculturais, numa afirmação

desses contatos como formas de resistência política.
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Membros
Nome Categoria Período

EVELINA DE CARVALHO SÁ HOISEL
(Responsável)

Docente 01/03/2020 a

JULIA AZEVEDO MAIA Discente - Bacharelado 01/08/2020 a
MURILO SANTOS MELO Discente - Mestrado 02/03/2020 a

UALACE CACERES GUIMARAES Discente - Bacharelado 01/09/2020 a
UELTON DA SILVA SANTOS Discente - Mestrado 01/03/2020 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/03/2020 a

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/03/2020 a

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 01/03/2020 a

Projeto de Pesquisa: O ESCRITOR E SEUS MÚLTIPLOS: MIGRAÇÕES - a produção de Ruy
Espinheira Filho, Milton Hatoum, Florisvaldo Mattos, Antonio Torres, Fernando da Rocha
Peres, Miguel Sanches Neto e Judith Grossmann no Suplemento Dominical do Jornal do
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/05/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto investe no estudo de um perfil de escritor criativo que articula a esta atividade a ação

acadêmica como docente e produtor de teorias e reflexões críticas sobre a arte e a cultura de maneira geral.

Interessa ao estudo perceber como a atuação nestes campos contíguos da formação de conhecimentos estabelece a

possibilidade de compreender como são construídos os projetos criativos destes escritores e quais os percursos da

relação dialógica estabelecida entre estes campos de atuação. O corpus da pesquisa é formado por materiais

diversos, dentre os quais: documentos, aulas públicas, trabalhos acadêmicos, dados autobiográficos, entrevistas,

depoimentos, linhas de pesquisa, leituras, formação de grupos, vídeos e arquivos pessoais. A partir destes materiais,

a pesquisa pretende analisar as coordenadas teóricas e projetos criativos desenvolvidos por cada escritor,

destacando as suas contribuições para os estudos literários e culturais, para a criação literária e para a docência.

Estudam-se, ainda, as marcas presentes nos diferentes tipos de discurso em suas aproximações e distanciamentos.

Assim, intenta-se investir na reflexão teórica acerca das fronteiras do ficcional, das

questões relativas à autobiografia, ao processo criador e à escrita literária.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/05/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O Projeto ESCRITOR E SEUS MÚLTIPLOS: MIGRAÇÕES - a produção de Milton Hatoum, Judith

Grossmann, Anita Desai, J. M. Coetzee e Salman Rushdie se vincula, em linhas transversais, com o Projeto

Potências transnacionais emergentes e seus crivos culturais do BRICS e com o Projeto individual,APPROACHES:

Crítica literária de Judith Grossmann no Suplemento Dominical do JB e busca analisar teoricamente o papel do

intelectual na

contemporaneidade, a partir da análise das produções poética, teórica, crítica e acadêmica de Milton Hatoum, Judith

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Brasil (1958-1961).

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/05/2017

Membros
Nome Categoria Período

ANTONIA TORREAO HERRERA
(Responsável)

Docente 01/05/2017 a

MIRELA GONCALVES CONCEICAO Discente - Doutorado 02/03/2020 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: O escritor e seus múltiplos: trânsitos Brasil / Índia

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 31/05/2020
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Grossmann, Anita Desai e J.M. Coetzee e Salman Rushdie e mapear a produção dos escritores que integram o

corpus do projeto, tendo em vista seu perfil múltiplo: escritores criativos, teóricos, críticos e docentes em Instituições

de Ensino Superior brasileiras ou estrangeiras.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/05/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Vinculado ao projeto integrado "O escritor e seus múltiplos: migrações", este projeto, além de dar

continuidade aos estudos sobre a produção dos escritores Judith Grossmann, Davi Arrigucci e Rinaldo de Fernandes

(realizados no período 2013-2017), promoverá os trânsitos aos quais o título se refere: Brasil / Rússia, em suas

manifestações culturais, artísticas e, principalmente, literárias, num corpus delimitado. Embora conexões entre a

produção ficcional de Judith Grossmann e as de escritores russos da modernidade já venham sendo feitas, tendo em

vista a biografia familiar e literária dessa escritora, brasileira de primeira geração e oriunda de uma família russo-

romeno-judaica, a partir deste momento, o projeto voltar-se-á ao estudo de escritores russos contemporâneos. Tendo

em vista os modos de apropriação dos referidos aspectos por Grossmann, enquanto leitora de uma tradição de

escritores da modernidade russa (notadamente Dostoievski, Tólstoi e Tchekhov), propõe-se estender a pesquisa para

a produção ficcional russa mais recente, estabelecendo como corpus a produção do escritor e intelectual múltiplo

Andrei Bitov.
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Membros
Nome Categoria Período

ANTONIA TORREAO HERRERA
(Responsável)

Docente 01/05/2017 a 31/05/2020

SANDRA DE JESUS DOS SANTOS Discente - Doutorado 01/03/2019 a 31/05/2020

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: O escritor e seus múltiplos: trânsitos Brasil / Rússia

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 31/05/2020

Membros
Nome Categoria Período

LIGIA GUIMARAES TELLES
(Responsável)

Docente 01/05/2017 a 31/05/2020

LUIZA OLIVEIRA CORDIVIOLA Discente - Bacharelado 01/08/2018 a 31/05/2020

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2018 a 31/05/2020
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A nova etapa proposta para o projeto PQ a ser desenvolvida entre março 2016 e fevereiro de 2020 ? O

escritor e seus múltiplos: um intelectual entre fronteiras ? dá continuidade aos estudos que estão sendo realizados,

vinculados à linha de Pesquisa ?Estudos de Teorias e Representações da Literatura e da Cultura?, do Programa de

Pós-Graduação em Literatura e Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA),

estabelecendo-se como corpus para a pesquisa a produção do intelectual Boris Schnaiderman. A situação de

estrangeiro naturalizado brasileiro, condição adquirida em 1941, faz de Boris Schnaiderman um disseminador de

culturas. Transitando em contextos repressores diferentes ? a Rússia stalinista, a ditadura de Vargas e a ditadura

militar no Brasil - estas forças opressoras não limitaram a atuação desse intelectual mediador que, em determinados

momentos, trouxe clandestinamente textos de escritores russos para o ocidente, e que chegou a ser preso pela

ditadura militar no Brasil, quando ministrava uma aula de russo na Universidade de São Paulo. Esta ação intercultural

de Boris Schnaiderman, em primeira instância, se exercita a partir da difusão da língua russa no Brasil, através das

tarefas de tradução e de docência. Inicialmente, como professor particular de língua russa. Nesta ocasião, encontra-

se com os poetas do concretismo brasileiro e começa a dar aulas de russo para Haroldo de Campos e Augusto de

Campos, estabelecendo com eles, e com Décio Pignatari, uma amizade que posteriormente se amplia através das

atividades tradutórias e semióticas. Pignatari torna-se uma figura central para a difusão da Semiótica do norte

americano Charles Sanders Pierce e Schnaiderman da semiótica russa, importância que pode ser atestada através

da coletânea de artigos intitulada Semiótica russa (1ªed. 1979), cujos textos foram traduzidos por ele mesmo, tendo

como um dos principais objetivos mostrar como certo desenvolvimento ocorrido na Rússia, no campo das Ciências

Humanas, foi paralelo ao que ocorria no mundo a partir da segunda metade do século 19, A potência das questões

inventariadas acima parece suficiente para justificar a escolha da produção de Boris Schnaiderman como objeto de

estudo do projeto a ser desenvolvido entre março de 2016 e março de 2020, tendo como foco os trânsitos discursivos

e culturais, a diluição de fronteiras, a disseminação dos saberes. Nesta perspectiva, as diversas atuações do

intelectual Boris Schnaiderman serão mobilizadas no sentido de flagrar as conexões discursivas, literárias, cultuais,

teóricas e críticas presentes na sua diferenciada e múltipla atividade intelectual. Para esta abordagem, as questões

tradutórias não interessam enquanto acontecimento puramente linguístico, mas enquanto instrumento de conexão

entre culturas diferentes, mesmo que os aspectos linguísticos sejam cruciais para que esta conexão se estabeleça.

Para o desenvolvimento das questões propostas a partir da atuação intelectual de Boris Schnaiderman, definido aqui

como um intelectual entre fronteiras, recorreremos às noções limiares, fronteiras, migrações e trânsitos no contexto

da segunda metade do século passado, onde estes conceitos correlacionam-se ao processo de desierarquização das

produções culturais e de formas literárias; à apropriação e operacionalização do conhecimento de outros territórios,

ou de outras disciplinas; ao trânsito não nitidamente demarcado entre linguagens distintas, relativizando ? ou mesmo

revertendo - valores, conceitos, formas, gêneros. Esta nova etapa do projeto dá ainda continuidade à produção de

intelectuais que já estão sendo estudados no grupo de pesquisa como Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto
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Projeto de Pesquisa: O escritor e seus múltiplos: um intelectual entre fronteiras

Situação do Projeto: CONCLUÍDO Data da Situação: 28/02/2020
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de Campos, Silviano Santiago, Judith Grossmann, Evando Nascimento, Cleise Mendes.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/04/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Com hipótese de que o poeta alagoando, escrevendo na difícil travessia dos anos 40, fez ferrenha crítica

à modernidade laica, analisa-se um conjunto de poemas dedicados à bem-amada, figuração da alma..
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Membros
Nome Categoria Período

EVELINA DE CARVALHO SÁ HOISEL
(Responsável)

Docente 01/03/2016 a 28/02/2020

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
MEDEIROS FILHO

Discente - Bacharelado 01/03/2016 a 28/02/2020

DANILO AUGUSTO DE ATHAYDE
FRAGA

Discente - Mestrado 01/03/2016 a 28/02/2020

ISRAEL ARGOLO DOS SANTOS
GONZAGA

Discente - Bacharelado 01/08/2017 a 28/02/2020

UALACE CACERES GUIMARAES Discente - Bacharelado 01/03/2016 a 28/02/2020

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 01/03/2016 a 28/02/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2017 a 28/02/2020

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/03/2016 a 28/02/2020

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Apoio

Científico)

OUTRO AUXÍLIO FINANCEIRO 01/03/2016 a 28/02/2020

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/03/2016 a 28/02/2020

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/03/2016 a 28/02/2020

Projeto de Pesquisa: O grande circo místico de Jorge de Lima e suas repercussões na
cultura brasileira

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/04/2017

Membros
Nome Categoria Período

MIRELLA MARCIA LONGO VIEIRA LIMA
(Responsável)

Docente 01/04/2017 a
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/02/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Essa pesquisa objetiva refletir sobre as inserções do real na cena teatral e na narrativa contemporâneas,

no questionamento das formas em que se apresentam, bem como de suas implicações cênicas, contextuais, políticas

e relacionais com seu públicoCom duração prevista de três anos. Prevê-se, durante o período total, a realização de

um estágio pós-doutoral de um ano (fev/2020 a fev/2021), já apresentado e aprovado pelo edital Capes-Print

002/2019.

 

 

 

Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/09/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto Outras interpretações do Brasil almeja analisar propostas de estudos interpretativos publicados

no século XXE que se debruçam sobre a realidade brasileira e produzidos por escritores  auto denominados negros a

partir de deste lugar e em diálogo com a tradição  de estudos sobre o país. Foram selecionados inicialmente textos

de autoria de Edimilson Pereira, Conceição Evaristo, Joel Rufino dos Santos, e produções de membros da

Associação de Pesquisadores/as Negr/as e do coletivo Ogum’s Toques como corpus da investigação que tem entre

seus objetivos participar das discussões contemporâneas,  no campo literário e em outros, a respeito da história e da

realidade cultural do Brasil.
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Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa

Produtividade em Pesquisa)

BOLSA 01/04/2017 a

Projeto de Pesquisa: O real também se inventa? O real e o ficcional na literatura
contemporânea da América Latina

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/02/2019

Membros
Nome Categoria Período

JULIA MORENA SILVA DA COSTA
(Responsável)

Docente 01/02/2019 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Outras interpretações do Brasil

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/09/2016
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Esta investigação ("Porque o ouro onde vai / não vai milhor companheiro: sociedade, cultura e

representação literária na dramaturgia quinhentista portuguesa") centrará seu olhar sobre uma problemática presente

na produção dramática do Quinhentismo português: a recorrência do presente histórico e contextual na ação das

narrativas encenadas. Não são poucos os acontecimentos (guerras, fomes, festas, viagens etc.), os lugares (Lisboa e

arredores, Porto, Évora, para além de diversas cidades europeias e lugares de ?além mar?), as figuras históricas

(reis, condes, oficiais de justiças, homens do clero etc.), as práticas sociais (políticas, religiosas, sexuais etc.), entre

outros elementos, referidos e postos em cena por essa dramaturgia. Parte significativa desses textos constitui-se

como ?retratos? da vida em sociedade no Portugal quinhentista, em particular da vida urbana, cortesã ou vilã. Deste

modo, verticalizar a leitura e interpretação desses textos, numa perspectiva sociocultural, certamente contribuirá para

um melhor conhecimento da sociedade quinhentista portuguesa, que, não podemos nos esquecer, gestou o

?primeiro? Brasil.
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Membros
Nome Categoria Período

FLORENTINA DA SILVA SOUZA
(Responsável)

Docente 01/09/2016 a

LEILA CUNHA RAPOSO Discente - Doutorado 01/09/2016 a
DANIELA GALDINO NASCIMENTO Participante Externo 01/09/2016 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsista

Produtividade PQ 2)

BOLSA 01/09/2016 a

Projeto de Pesquisa: Porque o ouro onde vai / não vai milhor companheiro:  sociedade,
cultura e representação literária  na dramaturgia quinhentista portuguesa

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2016

Membros
Nome Categoria Período

MÁRCIO RICARDO COELHO MUNIZ
(Responsável)

Docente 01/03/2016 a

CARLA GIOVANNA DE BARROS
LAURENTINO

Discente - Bacharelado 01/08/2017 a

MAIARA DAMASIO DE ALMEIDA Discente - Bacharelado 01/08/2016 a
JAMYLE ROCHA FERREIRA SOUZA Participante Externo 01/08/2016 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO BOLSA 01/03/2016 a
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Este projeto de investigação, em parceria com outros grupos de pesquisa de diversas universidades

nacionais e estrangeiras, pretende analisar as representações das personagens portuguesas do romance brasileiro,

cujas origens remontam às primeiras décadas do século XIX. A figura do português emigrado para o Brasil, desde a

colonização até a atualidade tem sido amplamente estudada pela História e Sociologia. Tais estudos indicam uma

polarização entre a figura do colonizador rico e explorador e a do português pobre e rude, assimilado posteriormente

às camadas subalternas da sociedade brasileira. O interesse do projeto "Portugueses de papel" se concentra nas

personagens que, nascidas em Portugal, transitaram temporária ou definitivamente para o território brasileiro, antes

ou depois da separação do Brasil da Metrópole portuguesa. Vastíssimo, esse campo de investigação impõe uma

análise em fases. O projeto permitirá ainda a reconstrução da genealogia dos mal-entendidos, das idealizações e dos

preconceitos que se misturaram à imagem de Portugal e dos portugueses no Brasil, e que foram tantas vezes

presença incômoda nas relações que se estabeleceram e estabelecem, nos nossos dias, entre estes dois países tão

próximos e distantes. Contribuirá outrossim para divulgar, na comunidade científica internacional, o patrimônio

literário brasileiro.

Projeto desenvolvido com docentes de diversas universidades estrangeiras e nacionais: Universidade de Lisboa,

CLEPUL, University of Colorado, Pontifícia Universidade Católica – RS, UFBA, UNEB, UFMG, entre outras.
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Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CIENTIFICO E TECNOLOGICO-
(Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica)
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 01/03/2016 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/03/2016 a

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/03/2016 a

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsista

Produtividade PQ 2)

BOLSA 01/03/2016 a

Projeto de Pesquisa: Portugueses de papel. Personagens portuguesas no romance
brasileiro

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2016

Membros
Nome Categoria Período

NANCY RITA FERREIRA VIEIRA Docente 01/03/2016 a
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Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 03/01/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto é desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos da Crítica e da Cultura Contemporânea e tem

como objetivo a construção de perfis dos principais críticos literários em atividade no Brasil, tomando como base os

princípios da crítica biográfica, tais como definidos por Eneida Maria de Souza, e a noção de “posture”, desenvolvida

pelo teórico suíço Jérôme Meizoz. Dessa perspectiva, serão analisados não apenas os modos de publicização da

imagem de si construídas pelos críticos estudados, mas também os discursos de caráter biográfico produzidos por

seus discípulos e intérpretes, buscando relacionar essas visões acerca do lugar ocupado pelos críticos em análise

com a obra de sua autoria. A pesquisa pretende também dar continuidade à realização de entrevistas (filmadas) com

críticos literários reconhecidos na cena cultural brasileira, para divulgação na página do Observatório da Crítica

(www.observatoriodacritica.com.br), assim como ao levantamento de textos metacríticos (entrevistas de críticos,

resenhas de obras e artigos sobre a crítica, polêmicas, resumos de dissertações e teses que focalizam o tema, etc.)

publicados em jornais e revistas, para divulgação nesse site, de modo a se garantir a construção de uma memória

das discussões ocorridas nesse campo, nos últimos 30 anos.

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

(Responsável)

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Posturas da crítica literária contemporânea – Fase II

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 03/01/2017

Membros
Nome Categoria Período

RACHEL ESTEVES LIMA (Responsável) Docente 03/01/2017 a
ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA Discente - Doutorado 01/03/2019 a
JEFFERSON EXPEDITO SANTOS

NEVES
Discente - Doutorado 02/04/2018 a

JOSENEL DOS SANTOS OLIVEIRA Discente - Doutorado 18/02/2019 a
PAULA OLIVEIRA CAMPOS AUGUSTO Discente - Doutorado 03/01/2017 a
RUTH TRINDADE BRAGA SANTANA Discente - Doutorado 02/03/2020 a

TULIO DEL REY ALMEIDA Discente - Doutorado 03/01/2017 a 04/11/2020
TULIO DEL REY ALMEIDA Egresso 05/11/2020 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Programa de

Bolsas FAPESB - Cota Institucional)

BOLSA 03/01/2017 a 31/03/2020
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/02/2018

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A prática filológica na contemporaneidade é agente no resgate e na (re)construção de textos que não

integram ou não integraram um lugar privilegiado dentro de um constructo social. Sendo assim, a investigação

filológica neste projeto se dá no âmbito do processo de produção, transmissão e circulação de textos literários

escritos por mulheres negras durante as duas últimas décadas do século XX, na Bahia. Pretende-se verificar como

mulheres que estão fora do mercado editorial produzem sua subjetividade através da escrita literária e como essa

produção chega até os leitores. Pautando-se, inicialmente, na periferia editorial da cidade de Salvador, faremos um

levantamento de nichos editoriais, de trabalho de resistência ao fechamento das grandes editoras, a fim de

apresentar um panorama do mercado paralelo, das práticas editoriais dissidentes.  Uma vez feita essa cartografia da

produção de escritoras negras dentro do mercado editorial na Bahia, parte-se para a segunda etapa do estudo que é

interrogar por quais caminhos a filologia deverá percorrer para chegar à escola básica, realizando uma de suas

“funções”: oferecer textos fidedignos aos alunos e oferecer perspectivas que viabilizem uma leitura ética, não

silenciadora e, necessariamente contra-hegemônica, através da inserção desses textos nas aulas de português da

educação básica. A pertinência desse estudo se justifica dada à invisibilidade da produção de mulheres negras

periféricas no cenário da literatura, no que tange ao mercado de impressos, principalmente na Bahia. Espera-se que

ao final da pesquisa tenha-se contribuído para a diminuição da invisibilidade e do silenciamento que abatem a

produção de escritoras negras na Bahia.

 

 

 

Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2013

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O grupo de pesquisa RASURAS - estudos de práticas de leitura e escrita, toma como objeto os

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Projeto de Pesquisa: Processo de produção, transmissão e circulação de textos de
mulheres negras na Bahia: uma cartografia a partir da década de 80

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/02/2018

Membros
Nome Categoria Período

ROSINES DE JESUS DUARTE
(Responsável)

Docente 01/02/2018 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: RASURAS: LETRAMENTOS NEGROS

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2013
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processos de leitura e escrita que se constroem de forma articulada no movimento hip hop em suportes diversos

(papel, parede, corpo, aparelhos eletrônicos como as pick-ups dos DJs), ou seja, de forma multimodal, associando,

assim, textos, imagens, sons e gestualidades. Além disso, ocupa-se também, na Linha Literaturas africanas e da

diáspora, das literaturas negro-brasileira, negro- diásporica, bem como das literaturas africanas, para pensar na

dimensão dos letramentos negros e da teoria e crítica à contrapelo que atravessam tanto estas produções literárias

quanto o hip hop na entrecruzamento dos campos dos estudos literários, linguísticos e de cultura.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TEORIAS E REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/03/2018

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: A investigação toma como hipótese fundamental que a ideia de literatura surgida na modernidade e

associada comumente à ficção vem sendo reconfigurada. Assim, acredita-se que as formas narrativas do presente

apontam para um redefinição da ideia de literatura moderna e fazem do romance um gênero de experimentação que

renova os impasses à representação e à forma de narrar a experiência em primeira pessoa. Na presente proposta,

portanto, um dos objetivos caros é investigar uma saída da ficção pela literatura considerando o flerte que formas

narrativas contemporâneas mantêm com gêneros não ficcionais, mais especificamente, com a forma do ensaio para

realizar um estudo sobre uma forma híbrida, o romance ensaio. Assim, a investigação quer se debruçar sobre um

conjunto de obras que imbricam projeto literário e vida, a forma do romance e a vida do eu que narra para descrever

e analisar a operatividade da dicção ensaística, presente em muitas obras contemporâneas, entendendo a presença

do ensaio nas formas narrativas do presente como um dispositivo formal que revitaliza e reconfigura o romance.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

JOSE HENRIQUE DE FREITAS SANTOS
(Responsável)

Docente 02/01/2013 a

LUCIANA SANTOS DA SILVA Discente - Bacharelado 02/01/2013 a
MARILIA PEREIRA ALMEIDA Discente - Bacharelado 02/01/2013 a

MARIA LAURISMAR PAULINO FEITOSA Participante Externo 20/08/2013 a
SELMA IARA GOMES LOPES TAVARES Participante Externo 20/08/2013 a

TAIS DA SILVA OLIVEIRA Participante Externo 20/08/2013 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Mestrado
Profissional em Letras Para Professores

da Educação Básica)

BOLSA 20/08/2013 a

Projeto de Pesquisa: Saindo da ficção: o romance e o ensaio

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/03/2018

Membros
Nome Categoria Período

LUCIENE ALMEIDA DE AZEVEDO Docente 01/03/2018 a

26/10/2021 16:11:24 34



 

 

Linha de Pesquisa: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA CULTURAL

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 01/08/2018

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto de pesquisa Sujeitos andinos em cena: teatro, performance e as dramaturgias ausentes propõe

uma proposta de investigação que dará continuidade às pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito de meus

estudos sobre perfomance e estudos andinos. O tema da pesquisa refere-se à necessidade de atualizar e

desenvolver reflexões teóricas e análises críticas sobre a encenação do sujeito andino no teatro, em performances e

textos dramáticos e espetaculares, produzidos no Peru, na Bolívia, no Chile e na Colômbia, chamando atenção para

as distintas formas em que se dá a encenação e a presença de sujeitos andinos em obras teatrais e diferentes

dramaturgias que trazem os corpos e os saberes étnicos desses sujeitos à cena como tema e/ou lugar enunciativo.

Além disso, outras manifestações culturais étnicas caracterizadas pela teatralidade serão analisadas, como é o caso

das festas, das peregrinações e dos rituais religiosos, além de ações no espaço político público atravessadas pela

linguagem da performance. Desse modo, o projeto pretende oferecer como produto da pesquisa um mapeamento de

um corpus de produções teatrais, performances e textos dramáticos e espetaculares produzidas nesses quatro

países e que, na atualidade, trazem à cena corpos dos sujeitos e das cosmogonias andinos, como forma de

resistência cultural e ativismo político.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

(Responsável)
ANTONIO CARLOS VIEIRA CAETANO

JUNIOR
Discente - Mestrado 02/03/2020 a

MARILIA DO NASCIMENTO COSTA Discente - Mestrado 02/04/2018 a 01/02/2020
MILENA GUIMARAES ANDRADE

TANURE
Discente - Doutorado 02/04/2018 a

NILO JOSE CACIEL OLIVEIRA
PINHEIRO

Discente - Mestrado 02/03/2020 a

RAMON DE SANTANA BORGES DE
AMORIM

Discente - Doutorado 02/03/2020 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/03/2018 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 01/03/2018 a

Projeto de Pesquisa: Sujeitos andinos em cena: teatro, performance e as dramaturgias
ausentes

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 01/08/2018
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2017

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Considerando a Filologia como disciplina que, a partir da materialidade do texto, interpreta-o, utilizando,

para tal tarefa, a contribuição de várias outras disciplinas, pretende-se empreender uma leitura filológica e, por isso,

crítica, dos textos teatrais censurados escritos por mulheres na década de setenta. Este estudo objetiva produzir-se a

partir do diálogo da Filologia com a História, com as Teorias do Discurso, com a Literatura, com o Teatro, etc. A partir

do levantamento dos textos, buscar-se-á uma edição que melhor reflita o texto-fonte, a fim de embasar leituras que

contribuam com a reconstrução do cenário cultural da Bahia deste período e com a história do teatro neste Estado.

Pretende-se refletir sobre as peças dentro do seu contexto de produção, para que se ponham em cena os discursos

que mobilizaram e viabilizaram o dizer de dramaturgas baianas na década de setenta, considerando, então, a

perspectiva da escrita feminina. Essa pesquisa justifica-se pela possibilidade de recuperar o texto como documento

de uma ideologia, enquanto produto social e cultural. Trazendo a lume, não apenas o texto, mas os enunciados, os

sujeitos mediadores do processo de transmissão, ou seja, quesitos que condiciona(ra)m seu papel discursivo na cena

do teatro baiano. A partir da edição mais adequada a cada um dos textos selecionados, será feita uma análise

filológica dos mesmos, objetivando mostrar as formações discursivas e ideológicas que mobilizaram a produção dos

discursos veiculados nos textos e ainda como se produz as subjetividades desses sujeitos, já marcados pelo (recorte)

do gênero: mulher. Os resultados da pesquisa serão apresentados em reuniões científicas, através da elaboração de

artigos, ensaios e conferências.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

CARLA DAMEANE PEREIRA DE SOUZA
(Responsável)

Docente 01/08/2018 a

AYALA TUDE DAS NEVES Discente - Mestrado 19/02/2019 a
BRUNO FERREIRA Discente - Mestrado 03/03/2020 a

CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS Discente - Mestrado 18/02/2019 a
GLEISSON ALVES SANTOS Discente - Mestrado 09/03/2020 a

JEFERSON SANTOS DO SOCORRO Discente - Doutorado 03/03/2020 a
MAIANA LIMA TEIXEIRA Discente - Mestrado 06/04/2020 a

TIAGO CORREIA DE JESUS Discente - Doutorado 06/04/2020 a

Financiadores
Não há dados a serem exibidos.

Projeto de Pesquisa: Textos teatrais censurados escritos por mulheres na década de
setenta: uma análise crítico-filológica

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2017

Membros
Nome Categoria Período

ROSINES DE JESUS DUARTE
(Responsável)

Docente 02/01/2017 a
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Linha de Pesquisa: CRÍTICA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 02/01/2013

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: Este projeto de pesquisa tem como objetivo dar andamento aos trabalhos desenvolvidos no projeto

Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (2008-2012). Pretendemos, nesta etapa do projeto, discutir

estudos críticos que abordem questões relacionadas à estética radiofônica, especialmente à história e às

características do gênero peça radiofônica, focalizando, em particular, autores da literatura inglesa; dentre eles, o

escritor Herbert George Wells tem sido estudado e traduzido pelos integrantes do PRO.SOM, sendo suas obras

adaptadas e gravadas em audiolivro. Além disso, têm sido desenvolvidos estudos de processo de criação em

diversas linguagens. Justifica-se a pesquisa por enriquecer os estudos da Crítica Genética ao promover a montagem

e a análise de dossiês genéticos das obras artísticas estudadas; por enriquecer os estudos na área de Tradução

Interlingual; por estabelecer um diálogo entre as diversas linguagens, mídias, artes e/ou sistemas semióticos

analisados; por aprofundar estudos sobre a estética radiofônica; por enriquecer o mercado de mídias sonoras com os

audiolivros produzidos a partir da gravação e publicação de obras literárias traduzidas de idiomas estrangeiros para o

português em versão MecDaisy (ledor para cegos), bem como na versão interpretada; e por distribuir uma parcela

dos audiolivros para Institutos de Cegos de todo o Brasil. Considerando que temos um grande número de alunos de

iniciação científica, contamos com o auxílio de dois tutores junto aos pesquisadores: Flávio Azevêdo Ferrari e Raquel

Borges Dias.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 17/04/2017 a

Projeto de Pesquisa: Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (PRO.SOM):
Estudos de Tradução Interlingual e Interartes

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 02/01/2013

Membros
Nome Categoria Período

SILVIA LA REGINA Docente 07/03/2013 a
SILVIA MARIA GUERRA ANASTACIO

(Responsável)
Docente 02/01/2013 a

CLARA ELISABETH SANTOS DO
ROSARIO

Discente - Bacharelado 26/06/2017 a

FLAVIO AZEVEDO FERRARI Discente - Doutorado 17/04/2017 a
GILDEON ALVES DOS SANTOS Discente - Bacharelado 10/03/2017 a

ILANA SILVA CARVALHO Discente - Bacharelado 01/09/2017 a
INGRID MENDES MATOS Discente - Bacharelado 01/07/2015 a

JADE ARAUJO PRADO Discente - Bacharelado 02/01/2013 a
LAVINIA DE MELO GARGUR Discente - Bacharelado 01/07/2015 a
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Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 19/01/2016

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O projeto do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro se propõe a cartografar criticamente um

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

LUCIANA SILVA SANTOS Discente - Bacharelado 01/03/2015 a
NAIARA DE ALMEIDA OLIVEIRA

MOREIRA
Discente - Bacharelado 31/08/2017 a

SANDRA CRISTINA SOUZA CORREA Discente - Doutorado 15/03/2016 a 14/12/2020
TALISSON DE ALMEIDA FILGUEIRA

FIGUEREDO
Discente - Bacharelado 05/02/2018 a

WASHRISON BRITO DE CARVALHO
JUNIOR

Discente - Bacharelado 01/08/2016 a

RAIMUNDA MARIA DA SILVA BEDASEE Participante Externo 28/03/2017 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2016 a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Extensão Universitária)

BOLSA 01/08/2015 a

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-
(Programa Permanecer)

BOLSA 01/07/2015 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS MESTRADO

PROFISSIONAL, MESTRADO E
DOUTORADO)

BOLSA 01/03/2016 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2015 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Programa de

Bolsas FAPESB - Cota Institucional)

BOLSA 01/01/2015 a

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/01/2015 a

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/03/2016 a

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DA BAHIA S/A- (Produção

de audiolivros)

OUTRO AUXÍLIO FINANCEIRO 01/11/2013 a

Projeto de Pesquisa: Traduzindo no Atlântico Negro

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 19/01/2016
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conjunto de textos literários contemporâneos produzidos na região africano- afrodiaspórica que parte do Brasil -

Bahia/Salvador, atravessa as Américas negras e interconecta-se com nações africanas. No sentido de realizar

traduções interlinguísticas, estamos produzindo teorias de tradução literária diferenciais a partir da práxis tradutória

que considera a singularidade estético-ética da literatura afrodiaspórica, bem como das subjetividades e experiências

sociais de tradutorxs negrxs.

 

 

 

Linha de Pesquisa: ESTUDOS DE TRADUÇÃO CULTURAL E INTERSEMIÓTICA

Área de Concentração: TEORIAS E CRÍTICA DA  LITERATURA   E DA CULTURA

Data de Inicio: 20/03/2019

Natureza do Projeto: PESQUISA

Descrição: O seguinte projeto se propõe a investigar a maneira em que são traduzidos e legendados, pela

plataforma de vídeos Youtube, os documentários Inka Samana e Rituales Vodú, do programa La voz de los sin voz.

A análise do corpus será feita com base na coleta das transcrições, traduções e legendas fornecidas pelas máquinas

de Google e seu cotejo com a transcrição, tradução e legendagem feita por humanos, no decorrer do

desenvolvimento do projeto de pesquisa A tradução como espaço de mediação cultural na América Latina, entre

2016 e 2018. O estudo comparativo procurará investigar a existência de estratégias utilizadas pelo software, uma vez

que a lógica sobre a que se sustenta a tradução automática na atualidade indica um trabalho de análise e

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

DENISE CARRASCOSA FRANCA
(Responsável)

Docente 19/01/2016 a

ALANNE MARIA DE JESUS Discente - Mestrado 02/03/2020 a
CRISTIAN SOUZA DE SALES Discente - Doutorado 19/01/2016 a

ERNESTO DA SILVA NASCIMENTO
NETO

Discente - Mestrado 17/04/2017 a

FELIPE SOUZA MENEZES Discente - Mestrado 17/04/2017 a
GABRIELA BATISTA PIRES RAMOS Discente - Doutorado 05/03/2020 a

GLEICIELE DA SILVA OLIVEIRA Discente - Mestrado 17/04/2017 a
JEFERSON SANTOS DO SOCORRO Discente - Mestrado 17/04/2017 a 01/03/2020

LUCAS DA SILVA CHAGAS Discente - Bacharelado 19/01/2016 a
THAIS BARBEDO VIGAS Discente - Bacharelado 19/01/2016 a

ALICE MARIA ALMEIDA PINHEIRO
LOUREIRO

Participante Externo 19/01/2016 a

LUCIANY APARECIDA ALVES SANTOS Participante Externo 19/01/2017 a

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

FUND COORD DE APERFEICOAMENTO
DE PESSOAL DE NIVEL SUP- (Programa

de Demanda Social)

BOLSA 01/05/2019 a

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (Programa de

Bolsas FAPESB - Cota Institucional)

BOLSA 01/05/2019 a

Projeto de Pesquisa: Uma tradução automática(?) para os sem voz

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO Data da Situação: 20/03/2019
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combinação com base na coleta de traduções já existentes, reunidas em enormes bases de dados. O projeto será

desenvolvido em diálogo com uma pesquisa aprovada no PIBIC para 2018/2019, junto com o plano de dois

estudantes, cujas atividades já estão em andamento. O embasamento teórico estará centrado nos Estudos de

Tradução e, especialmente, na Tradução Audiovisual e na Tradução Automática. Também serão considerados textos

do campo dos Estudos Culturais e Decoloniais, ao ter como textos de partida documentários concentrados em

manifestações culturais latino-americanas de grupos subalternizados. Entende-se que a investigação contribuirá com

as pesquisas de tradução realizadas na UFBA e, também, com a formação dos estudantes, uma vez que se pretende

divulgar os resultados parciais tanto em eventos na própria universidade, como em outros locais, nacionais e

internacionais.

 

 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Membros
Nome Categoria Período

JORGE HERNAN YERRO (Responsável) Docente 20/03/2019 a 19/03/2021
CONSUELO HERNANDEZ RIOS Discente - Bacharelado 20/03/2019 a 19/03/2021

DANIELLA CONDE PEREIRA HEINE Discente - Bacharelado 20/03/2019 a 31/07/2020
TAIS SOUSA E SILVA GARCIA Discente - Bacharelado 01/08/2020 a 19/03/2021

Financiadores
Nome - (Programa Fomento) Natureza do Financiamento Período

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO-

(Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica)

BOLSA 01/08/2020 a 19/03/2021

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DA BAHIA- (PROGRAMA

DE BOLSAS FAPESB - COTAS
INSTITUCIONAIS BOLSA DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA)

BOLSA 01/08/2020 a 19/03/2021
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