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TERÇA FEIRA, 24 DE ABRIL
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19h30

ABERTURA
Profª Drª Patricia Peterle

Prof. Dr. Andrea Santurbano
Profª Drª Lucia Wataghin

19h45
CONFERÊNCIA

Prof. Dr. Mauro Porru
(Universidade Federal da Bahia)

“CINEMA/LITERATURA: novas perspectivas de estudo”

QUARTA FEIRA, 25 DE ABRIL
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9h00 – 11h00

MESA REDONDA
Profª Drª Roberta Barni

Profª Drª Lucia Wataghin
Edite Mendez Pi

Ms Francisco J. S. Degani
“Apresentação do Programa de Pós-graduação em Italiano: tire suas dúvidas”

11h00 – 12h00
LANÇAMENTO

Revista SERAFINO nº 4
Apresentação dos livros

Guido Morselli, io, il male, l’immensità.
Andrea Santurbano, Fabio Pierangeli, Antonio Di Grado 

Os noivos
Alessandro Manzoni

tradução de Francisco Degani
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 1 sala 260, letras

Moderador: Giliola Maggio

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

14h00
a

14h15

Graziele Altino 
Frangiotti

Elisabetta 
Santoro

O livro didático de 
italiano e a competên-
cia sociolinguística: 
uma análise do input 
oferecido

14h15
a

14h30

Luciana Rita 
Mauro

Elisabetta 
Santoro

Material autên-
tico e tarefa no en-
sino/aprendizagem do 
italiano como língua 
estrangeira

14h30
a

14h45

Quézea Regina 
Albolea

Maria Cecilia 
Casini

Análise de materiais 
didáticos para o ensino 
do italiano com fins 
específicos

14h45
a

15h00

Daniela 
Aparecida 
Vieira

Paola Giustina 
Baccin

A didatização de ma-
teriais autênticos para 
o ensino do italiano 
língua estrangeira

15h00 a 15h30 - DEBATES
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 2 sala 260, letras

Moderador: Maria Luisa Vassallo

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

16h00
a

16h15

Anna Maria 
Orsatti

Fernanda 
Landucci Ortale

O ensino de língua es-
trangeira (italiano) para 
crianças nas oficinas 
das escolas de período 
integral do ensino fun-
damental I

16h15
a

16h30

Elisa Isabel 
Machado e 
Fábio Jorge de 
Almeida Zorzan

Fernanda 
Landucci Ortale

Contribuições da Me-
todologia da História 
Oral para uma pes-
quisa sobre o ensino 
de italiano em uma 
escola pública do Rio 
de Janeiro

16h30
a

16h45

Priscilla Alves 
da Silva

Paola Giustina 
Baccin

O ensino do italiano 
no contexto EJA: uma 
proposta possível?

16h45
a

17h00

Vitória Garcia 
Rocha

Paola Giustina 
Baccin

O ensino de língua 
italiana nas salas mul-
tisseriadas dos CELS

17h00 a 17h30 - DEBATES
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 3 sala 261, letras

Moderador: Fernanda Landucci Ortale

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

14h00
a

14h15

Adriana 
Crispim dos 
Santos

Olga Alejandra 
Mordente

Ler, ouvir e com-
preender em Italiano: 
quando a prática auxilia 
no processo de aprendi-
zagem da língua.

14h15
a

14h30

Adriana 
Pitarello

Paola Giustina 
Baccin

Interação e Intera-
tividade no Discurso 
Acadêmico: algumas 
considerações

14h30
a

14h45
Eugenia Vezzelli Elisabetta 

Santoro
La Difesa e a linguagem 
polêmica

14h45
a

15h00

Rômulo 
Francisco de 
Souza

Paola Giustina 
Baccin

Ensino de produção 
escrita a distância na 
universidade: syllabi, 
estratégias e dinâmi-
cas virtuais – relato de 
experiência 

15h00 a 15h30 - DEBATES
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 4 sala 261, letras

Moderador: Angela Zucchi

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
16h00

a
16h15

Adalberto Vitor 
Raiol Pinheiro

Fernanda 
Landucci Ortale

Jogos Teatrais como 
estratégia para o ensino 
de língua italiana.

16h15
a

16h30

Carla Simone 
Frões de 
Mendonça Usai

Olga Alejandra 
Mordente

Leitura em língua 
estrangeira

16h30
a

16h45

Darius Leva 
Emrani Giliola Maggio

 Estratégias Comu-
nicativas em curta 
metragem - o Projeto 
Filmes em Italiano

16h45
a

17h00
Vinicio Corrias Fernanda 

Landucci Ortale

A avaliação forma-
tiva de habilidades de 
produção oral com foco 
na competencia estrate-
gica/interacional

17h00 a 17h30 - DEBATES
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 5 sala 266, letras

Moderador: Cecilia Casini

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

14h00
a

14h15

Alexandre 
Antoniazzi 
Franco de Souza 

Elisabetta 
Santoro

Correção de erros em 
produções orais livres 
em aulas de língua 
estrangeira

14h15
a

14h30

Ana Paula de 
Souza

Paola Giustina 
Baccin

Pronomi e aggettivi 
indefiniti: tratamento 
lexicográfico e acepções 
em gramáticas

14h30
a

14h45

Janaina Tunussi 
De Oliveira

Fernanda 
Landucci Ortale

Ensino intercultural de 
Língua Italiana

14h45
a

15h00
Sandra Gazzoni Elisabetta 

Santoro

Didática do Italiano LE 
em perspectiva inter-
cultural

15h00 a 15h30 - DEBATES
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GRADE

QUARTA FEIRA - 25/04 - TARDE

mesa 6 sala 266, letras

Moderador: Andrea Santurbano

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
16h00

a
16h15

Alessandra 
Rondini Patricia Peterle

L’elemento religioso 
nella traduzione italiana 
di Tenda dos milagres

16h15
a

16h30

Dayana Roberta 
dos Santos 
Loverro

Roberta Barni
Orfeo Negro: estudo da 
tradução italiana de um 
mito à brasileira

16h30
a

16h45

Natali Gaudio 
de Almeida

Maurício 
Santana Dias

Tradução de obra de 
Luigi Capuana

16h45
a

17h00
Vinicio Corrias Fernanda 

Landucci Ortale

A avaliação forma-
tiva de habilidades de 
produção oral com foco 
na competencia estrate-
gica/interacional

17h00 a 17h30 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 7 sala 260, letras

Moderador: Lucia Wataghin

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
8h30

a
8h45

Adriana 
Marcolini

Maurício 
Santana Dias

Literatura da emigração 
(narrativas de travessias 
de emigrantes)

8h45
a

9h00

Aline Fogaça 
dos Santos Reis 
e Silva

Patricia Peterle Atlântico: páginas de 
cultura e política

9h00
a

9h15

Anna Pooely 
Gaest Odorizzi

Andrea 
Santurbano

Instituto Progresso 
Editorial e a Literatura 
Italiana no Brasil

9h15
a

9h30

Luciana 
Miranda 
Marchini 
Ulgheri

Roberta Barni Letteratura Italiana 
della Migrazione

9h30 a 10h00 - DEBATES
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Caderno de Resumos 5º Encontro dos alunos de pós-graduação

GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 8 sala 260, letras

Moderador: Lucia Wataghin

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
10h30

a
10h50

Celene da Silva 
Ribeiro Patrícia Peterle

Ignazio Silone nas pá-
ginas de jornal: de 1946 
ao inicio do século XXI

10h50
a

11h10

Cláudia Tavares 
Alves

Maria Betânia 
Amoroso

Ensaísmo corsário de 
Pier Paolo Pasolini

11h10
a

11h30

Maria Amelia 
Dionisio Patricia Peterle Sciascia: um historiador

11h30 a 12h00 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 9 sala 261, letras

Moderador: Patricia Peterle

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
8h30

a
8h45

Adriana 
Cristina Vieira 
Duarte

Lucia Wataghin
Implicações geográficas 
na poesia de Vittorio 
Sereni

8h45
a

9h00

Dheisson 
Ribeiro 
Figueredo

Maurício 
Santana Dias

Umberto Saba e a 
tradição poética italiana

9h00
a

9h15

Pedro Falleiros 
Heise

Doris Nátia 
Cavallari

Boccaccio em defesa da 
poesia

9h15
a

9h30
Tadeu Macedo Vilma De 

Kantinsky 
A mulher na visão 
poética de Dante

9h30 a 10h00 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 10 sala 261, letras

Moderador: Adriana Iozzi Klein

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
10h30

a
10h50

Juliana Venera 
Inacio

Patricia Peterle 
e Andrea 
Santurbano

Pinocchio traduzido 
por Monteiro Lobato: 
uma mediação cultural

10h50
a

11h10

Roberta Regina 
Cristiane 
Belletti

Lucia Wataghin De Amicis: a importân-
cia da obra Cuore 

11h10
a

11h30

Antonio Marcio 
Ataide

Doris Nátia 
Cavallari

Fortuna Crítica de 
I Promessi Sposi no 
Brasil

11h30 a 12h00 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 11 sala 266, letras

Moderador: Andrea Santurbano

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
8h30

a
8h45

Roberta 
Mataragi

Carlos Eduardo 
Schmidt Capela

O ser narrativo e resso-
nante em Novecento, de 
Alessandro Baricco

8h45
a

9h00

Maria Gloria 
Vinci

Maurício 
Santana Dias

Umberto Eco e a nar-
rativa pós-moderna na 
Itália

9h00
a

9h15
Erica Salatini Roberta Barni

Antonio Tabucchi e Il 
gioco del rovescio: notas 
para uma poética pós-
moderna

9h15
a

9h30

Everton 
Henrique 
Carneiro da 
Silva

Lucia Wataghin Analise do estilo de 
Natalia Ginzburg

9h30 a 10h00 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - MANHÃ

mesa 12 sala 266, letras

Moderador: Andrea Santurbano

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
10h30

a
10h50

Fábio Rosa 
Souza

Adriana Iozzi 
Klein

Ironia: conformação 
negativa em La Coscien-
za di Zeno

10h50
a

11h10

Adroaldo José 
Frantz Adriana Iozzi

A psicanálise no 
livro “A Consciência de 
Zeno”

11h10
a

11h30

Ivair Carlos 
Castelan

Doris Nátia 
Cavallari

Relações amorosas: 
diálogos entre Senilità, 
de Italo Svevo, e Dom 
Casmurro, de Machado 
de Assis.

11h30 a 12h00 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - TARDE

mesa 13 sala 260, letras

Moderador: Mauricio Santana Dias

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
14h00

a
14h20

Ana Luiza Leite 
Bado Sergio Romanelli

Tradução do texto Di-
alogo della Rettorica, de 
Sperone Speroni.

14h20
a

14h40
Juliana Hass Roberta Barni

Tradução comentada 
do romance “Il Codice 
di Perelà” 

14h40
a

15h00

Roberto Mário 
Schramm Jr.

Roswita Friesen 
Blume

Ma qualcosa è miglior, 
noi non sappiamo: 
tradução, super-ação e 
reciprocidade no Don 
Giovanni de Vittorio 
Betteloni

15h00 a 15h30 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - TARDE

mesa 14 sala 260, letras

Moderador: Cecilia Casini

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
16h00

a
16h20

Giselle 
Larizzatti 
Agazzi

Roberta Barni
Um olhar brasileiro 
sobre Il Quartiere, de 
Vasco Pratolini.

16h20
a

16h40

Leonardo Rossi 
Bianconi Patricia Peterle

Beppe Fenoglio entre a 
experiência da guerra e 
sua reescritura

16h40
a

17h00

Suélen de 
Bortolo Patricia Peterle

O contexto histórico da 
obra O céu está verme-
lho, de Giuseppe Berto

17h00 a 17h30 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - TARDE

mesa 15 sala 261, letras

Moderador: Andrea Santurbano

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

14h00
a

14h20
Mara Frangella Roberta Barni

Italianità e brasilian-
ità tra avanguardia e 
tradizione. Ardengo 
Soffici e Mario De 
Andrade.

14h20
a

14h40

Rafael 
Zamperetti 
Copetti

Andréia Guerini F.T. Marinetti in bilico

14h40
a

15h00

Fernanda 
Zambon Nunes

Doris Natia 
Cavallari

Angelica, o “motor da 
narrativa” do Orlando 
Furioso

15h00 a 15h30 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - TARDE

mesa 16 sala 261, letras

Moderador: Mauricio Santana Dias

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA
16h00

a
16h20

Celina Vivian 
Lima Augusto Roberta Barni Commedia all’italiana: 

uma proposta de estudo

16h20
a

16h40
Égide Guareschi Patricia Peterle Arlequim: alegoria e 

fragmentação

16h40
a

17h00
Ricardo Pistori Maria Cecilia 

Casini

A influência da língua e 
da literatura italiana na 
ópera brasileira

17h00 a 17h30 - DEBATES
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GRADE

QUINTA FEIRA - 26/04 - TARDE

mesa 17 sala 266, letras

Moderador: Patricia Peterle

HORÁRIO ALUNO ORIENTADOR TEMA

14h00
a

14h20
Rafael Ridolfi Roberta Barni

Pirandello e a experiên-
cia com a modernidade: 
Uno, nessuno e cen-
tomila

14h20
a

14h40

Aislan Camargo 
Maciera

Maurício 
Santana Dias

O caos e o apocalipse 
nos contos de Primo 
Levi

14h40
a

15h00

Francisco José 
Saraiva Degani Lucia Wataghin O bestiário pirandel-

liano

15h00 a 15h30 - DEBATES
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RESUMOS

Adalberto Vitor Raiol Pinheiro

Jogos Teatrais como estratégia para o ensino de língua italiana
Orientadora: Fernanda Landucci Ortale

No campo de pesquisa das novas estratégias para o ensino de línguas é notório 
a busca em enfatizar a interação dos aprendizes por meio do uso significativo da 
língua. Dentre os vários trabalhos que visam proporcionar maiores oportunidades 
de significação do idioma em diferentes contextos, que não se limite ao de sala 
de aula, surgem aqueles que investigam a contribuição do teatro como proposta 
didática. Segundo Spolin (1963), Courtney (1980), Koudela (1984), Reverbel 
(1997), Duarte (2001), Japiassu (2001) e Telles (1994,2004), a linguagem do teatro, 
temática desses estudos, pode potencializar o aprendizado da língua estrangeira 
moderna, em que o foco está no fazer.
Neste trabalho, serão apresentados resultados parciais de uma pesquisa de 
mestrado em andamento, cujo objetivo é propor os jogos teatrais como estratégia 
para o ensino de língua italiana para alunos de uma escola pública do interior de 
São Paulo. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para um estudo novas 
práticas de ensino de línguas.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, italiano, jogos teatrais, abordagem 
comunicativa, escola pública.

Adriana Crispim dos Santos

O Italiano no Campus como espaço intergeracional
Orientadora: Olga Alejandra Mordente

Por meio da leitura e da compreensão de textos buscamos auxiliar os estudantes 
de Italiano a conhecer melhor os diferentes contextos que compõem a Itália, a 
familiarizar-se com eles, estabelecer relações com outros parâmetros sociais e 
culturais e ainda, assimilar estruturas linguísticas e textuais da língua em questão.
Mas estimular o hábito da leitura em adolescentes não é uma tarefa simples. 
Primeiro porque eles ainda não dominam completamente o idioma, e também 
porque esta prática envolve estratégias e processos cognitivos muito complexos 
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e particulares. Diante disso, nesta comunicação buscamos discorrer sobre as 
dificuldades que os alunos enfrentam na prática da leitura em Língua Italiana 
e buscamos também refletir sobre alternativas para amenizar tais dificuldades 
utilizando, em especial, o texto narrativo escrito associado ao seu equivalente em 
áudio também chamado áudiolivro ou áudiotexto. A associação dos dois tipos 
de textos (oral e escrito) prioriza, numa das fases do aprendizado da língua, o 
desenvolvimento das habilidades receptivas que correspondem ao ato de ler e 
ouvir em Língua Italiana.

Adriana Cristina Vieira Duarte

Implicações geográficas na poesia de Vittorio Sereni
Orientadora: Lucia Wataghin

Poeta relevante na história da literatura italiana, Vittorio Sereni (1913-1983) é 
ainda pouco estudado e inédito no Brasil. Formado em letras, atuante tradutor, 
colaborador de revistas, e editor literário da Mondadori, Sereni destacou-se 
por uma produção diferenciada, pessoal e excêntrica, não compactuante com a 
tradição hemértica em evidência na Itália pós 2° guerra mundial.
Sua obra poética composta por 4 livros - Frontiera, Diario d’Algeria, Gli Strumenti 
Umani e Stella Variabile – faz repetidas referências locatárias concretas, abstratas 
e saudosistas, determinantes para fixar como objetivo principal desse projeto 
o estudo das marcas da geografia e as referências a cidades, estados, países e 
continentes vindas de uma motivação pessoal do autor, que além da sensibilidade 
intrínseca para a produção poética, possui um sentimento de exclusão da história 
e da vida real que o faz mais incisivo nas inserções de localidades. Por fim, além 
do foco temático já apresentado, cabe também a este projeto estudar produções de 
Vittorio Sereni em outros gêneros literários e divulgá-las no Brasil. 
Palavras-Chave: Literatura Italiana. Poesia Italiana Contemporânea. Vittorio 
Sereni. 
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Adriana Marcolini

Literatura da emigração (narrativas de travessias de emigrantes)
Orientador: Maurício Santana Dias

O tema da minha comunicação será o livro Sull’Oceano, do escritor e jornalista 
italiano Edmondo De Amicis (1846-1908). A obra narra a viagem de Gênova para 
Buenos Aires que o autor fez em 1884, a bordo do navio Galileo, que transportava 
mais de 1.500 emigrantes italianos para a Argentina. Na época, De Amicis já era 
um jornalista e escritor de renome, portanto, não viajou na condição de emigrante, 
mas na de jornalista experiente. Tinha a passagem paga pelo editor do jornal 
Nacional, de Buenos Aires, para quem já prestava serviços como colaborador. O 
autor também prometera um livro para seu editor na Itália, mas não lhe ocorrera 
escrever uma obra sobre a travessia marítima. No entanto, a longa viagem e o 
mosaico da Itália que viu a bordo – na época o país havia acabado de ‘nascer’ – 
inspiraram-no a escrever esta obra. 
Sull’Oceano e Bilal. Il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi, do 
jornalista contemporâneo Fabrizio Gatti, são os dois livros que compõem o corpus 
do meu trabalho de doutorado.

Adriana de Oliveira Pitarello

Interação e Interatividade no Discurso Acadêmico:
algumas considerações

Orientadora: Paola Giustina Baccin

Os cursos online em língua estrangeira, hospedados em plataformas de ensino 
como o Moodle, o TelEduc e similares, dispõem de ferramentas variadas para 
a inserção de textos, áudio e vídeo e para a elaboração das atividades que os 
compõem. A plataforma Moodle, por exemplo, apresenta-se como um projeto de 
apoio ao construtivismo social na educação. Entretanto, pouco tempo depois de 
as escolas passarem a adotá-la, pesquisas demonstraram que as suas formas de 
utilização divergiam do seu princípio construtivista, reduzindo-a basicamente a 
repositório de conteúdo. Para tentar mudar esse quadro, o discurso acadêmico 
em favor da integração das novas tecnologias à educação passou a privilegiar 
veementemente o uso das ferramentas interativas nas aulas. 
Neste trabalho, buscaremos definir o conceito de interatividade, bem como do 
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adjetivo que dele deriva, para tentar elucidar o seu emprego no discurso acadêmico 
e a sua efetiva utilização nos cursos a distância.
Palavras-chave: interação, interatividade, discurso acadêmico, cursos a distância

Adroaldo José Frantz

A psicanálise no livro “A Consciência de Zeno”
Orientadora: Adriana Iozzi Klein

Nosso objetivo é apresentar um dos aspectos cruciais da relação de Svevo com 
a psicanálise no livro “A consciência de Zeno”: o tratamento dado à verdade, à 
mentira e à nossa capacidade de diferenciá-las. Dividiremos essa apresentação em 
duas partes. Na primeira parte, mostraremos a maneira como a criação de Freud é 
usada para construir o comportamento suspeito de Zeno, tanto como protagonista 
quanto como narrador. Na segunda parte, mostraremos a maneira como o escritor 
suspeita da capacidade da psicanálise para adquirir um conhecimento seguro, 
apresentando no último capítulo do romance as dificuldades que ela enfrenta na 
busca desse conhecimento.

Aislan Camargo Maciera

O caos e o apocalipse nos contos de Primo Levi
Orientador: Mauricio Santana Dias

A análise de Primo Levi como escritor coloca-se como uma tarefa árdua, a começar 
pela falta de uma fortuna crítica que contemple a totalidade de sua obra. Grande 
parte é direcionada à sua literatura de testemunho, e deixa em segundo plano 
sua obra de ficção. A presente comunicação pretende analisar o tratamento dado 
pelo autor a dois temas que são recorrentes em sua literatura de ficção: a ciência 
e a técnica, bem como os malefícios que podem delas ser decorrentes. Para isso, 
vamos considerar alguns contos reunidos em Histórias naturais e Vício de forma, 
sobretudo aqueles que expõem um futuro caótico e apocalíptico, decorrente 
da ação do homem sobre a sua própria natureza. Assim, a intenção central é 
estabelecer que o técnico-cientista Primo Levi, ao expor o tema em sua obra, 
demonstra também uma preocupação com o futuro da humanidade, ao mesmo 
tempo em que acredita na razão humana como única forma salvação.



25

Caderno de Resumos 5º Encontro dos alunos de pós-graduação

Alessandra Rondini

L’elemento religioso nella traduzione italiana 
di Tenda dos milagres

Orientadora: Patricia Peterle

Jorge Amado, tradotto in Italia con regolarità a partire dal 1949, è sicuramente uno 
degli autori che rappresentano la letteratura brasiliana in questo paese. L’interesse 
dimostrato dai lettori italiani per la sua opera offre lo spunto per indagare se e come 
la traduzione riesca a far pervenire al pubblico italiano il mondo rappresentato 
da Amado: una Bahia culturalmente molto ben delineata e riconoscibile, che trae 
ricchezza e specificità dalla propria storia e dall’apporto dato da ognuna delle 
culture che si sono trovate a costruirla e caratterizzarla nel corso del tempo.
Da questo punto di vista l’aspetto religioso, il sincretismo che qui si instaura e 
si consolida entrando a far parte della vita e della personalità dei suoi abitanti, 
ricopre un ruolo fondamentale nel panorama che fa da sfondo ai romanzi di 
questo scrittore. 
Il presente lavoro di master si concentra sull’analisi della traduzione in italiano del 
lessico attinente alla sfera del religioso in un’opera specifica di Amado, Tenda dos 
milagres, seguendo la prospettiva della traduzione culturale di cui parla Aubert e 
partendo dal presupposto che tradurre un’opera letteraria significhi confrontarsi 
con problematiche di tipo linguistico e sintattico ma anche con elementi 
extralinguistici e culturali.

Alexandre Antoniazzi Franco de Souza

Correção de erros em produções orais livres 
em aulas de língua estrangeira

Orientadora: Elisabetta Santoro

Como levar os alunos a se comunicarem oralmente com fluência e correção na 
língua que estão estudando? O nosso incômodo e descontentamento com os 
resultados obtidos em classe, levaram-nos a querer investigar os mecanismos 
que facilitam ou dificultam o desenvolvimento das competências linguístico-
comunicativas orais no ensino de línguas estrangeiras. Como referencial teórico, 
para realizar as nossas análises, trabalhamos com as teorias relativas à aquisição/
aprendizagem de línguas estrangeiras, para examinar, em especial, a concepção 
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de erro e o seu papel na aprendizagem. Concordamos com a noção de que os 
“erros” fazem parte do processo de aquisição de uma língua e, portanto, enquanto 
os aprendizes ainda não se apropriaram plenamente da forma correta, devem 
aprender a “errar” e a conviver com os “erros” que cometerão.

Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva

Atlântico: páginas de cultura e política
Orientadora: Patricia Peterle

Em 1941, Brasil e Portugal firmam o Acordo Cultural Bilateral, com o intuito 
de promover o intercâmbio e difusão cultural entre tais países. Um dos seus 
veículos foi a revista Atlântico, sob a direção de António Ferro em Portugal, e 
Lourival Fontes no Brasil. Fundada em maio de 1942 e publicada até junho de 
1948, a revista, controlada pelo governo, além do objetivo cultural, servia como 
veículo de comunicação e propaganda do regime ditatorial de António de Oliveira 
Salazar em Portugal, e de Getúlio Vargas no Brasil. Dentre os seus colaboradores, 
figuraram nomes importantes como os de Mário de Andrade, Clarice Lispector, 
Carlos Drummond de Andrade, Antero de Quental, entre outros, que assinavam 
as resenhas, ensaios e críticas literárias e de outras manifestações artísticas, 
como a música, teatro, cinema e pintura. O enfoque era sempre dado às culturas 
brasileira e portuguesa, mas é possível identificar menções a outras culturas, como 
a italiana. Nesse sentido, a proposta desta comunicação é apresentar o resultado 
do mapeamento sobre as referências à literatura italiana – com ênfase na tradução 
de autores italianos no Brasil – nos exemplares da revista Atlântico, pertencentes 
ao acervo do NELIC (UFSC).

Ana Luiza Leite Bado

Tradução do texto Dialogo della Rettorica, de Sperone Speroni
Orientador: Sergio Romanelli

Esta comunicação terá como objetivo apresentar a pesquisa enquadrada como 
projeto de extensão e iniciação científica – PIBIC – na Universidade Federal de 
Santa Catarina, sob a orientação do professor Dr. Sergio Romanelli, e tradução do 
texto Dialogo Della Rettorica, de Sperone Speroni. Texto este que se insere no escopo 
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das discussões, ao lado de Pietro Bembo e Maquiavel, da Questione della Lingua no 
renascimento italiano, época em que, segundo Claudio Marazzini, o debate sobre a 
língua ganhou grande importância. Pretende-se analisar a importância do texto, a 
sua estrutura morfossintática e suas modificações no processo de tradução para o 
português brasileiro. É importante ressaltar que esta é a primeira vez que Sperone 
será traduzido a partir do texto original, que data do ano de 1543, para o português 
brasileiro; é intenção publicar essa tradução comentada futuramente no Brasil em 
uma versão bilíngue.

Palavras-chave: tradução; renascimento; Sperone Speroni

Ana Paula de Souza

Pronomi e aggettivi indefiniti: tratamento lexicográfico e 
acepções em gramáticas

Orientadora: Paola Giustina Baccin

Este trabalho tem por objetivo apresentar os pronomes e adjetivos indefinidos do 
italiano em dicionários monolíngues, dicionários para aprendizes e em gramáticas. 
Partindo da análise de seu tratamento lexicográfico e de suas acepções gramaticais 
é possível verificar algumas diferenças no que tange à terminologia dos indefinidos 
– aggettivo ou pronome – e aos contextos de uso (ou ausência de) utilizados 
como exemplos nas obras. O contexto de uso é característica importante para 
o ensino-aprendizagem de LE e presente na abordagem lexical (LEWIS, 1993), 
que prevê o estudo de palavras conjuntamente e não de forma isolada (DURAN, 
2008). Justifica-se a recorrência a dicionários e gramáticas porque, além de livros 
didáticos e de apoio, constituem materiais de consulta disponíveis a aprendizes, 
embora alguns deles não sejam direcionados a um aprendiz de italiano LE. Por este 
motivo a pesquisa, da qual este trabalho faz um recorte, se propõe a verificar quais 
são os critérios necessários para a elaboração de um verbete, para essas categorias 
de palavras gramaticais, voltado um estudante brasileiro de italiano LE, com base 
nas especificações da Lexicografia Pedagógica Bilíngue.
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Anna Maria Orsatti

O ensino de língua estrangeira (italiano) para crianças nas 
oficinas das escolas de período integral do ensino fundamental I

Orientadora: Fernanda Landucci Ortale

É tido como autêntico educador aquele que colabora na construção do projeto 
histórico de desenvolvimento do povo – constrói em seu agir. O educador não 
exerce suas atividades isento de explícitas opções teóricas; a prática educacional 
não aparece como mera prática burocrática, mas, como uma ação comprometida 
ideológica e efetivamente. Por outro lado, a prática educativa é processo de uma 
atividade reflexiva constante que tem como objetivo alcançar o conhecimento. 
Como tal prática tem caráter contínuo e permanente que não se esgota no âmbito 
escolar, as aprendizagens não se reduzem àquilo que é oferecido pela escola: existe 
uma relação com o mundo na qual não é possível se separar daquele universo em 
que vive. São justamente essas vivências emocionais que transformam a relação 
com a educação em algo pleno de significados.
Em meio a esse contexto, as oficinas de língua estrangeira procuram expandir o 
universo do aluno tendo como viés o contato com outra cultura. Nesse âmbito é 
possível inserir a oficina de Italiano, onde não se destaca somente o contato com 
a língua, mas, também desenvolve atividades ligadas à cultura do país. A oficina 
visa que o aluno entre em contato com a língua italiana, considerando-a não como 
uma mera seqüência de palavras ou frases, mas, como discurso com suas regras 
de organização. Os fatos gramaticais são, portanto, vistos em sua funcionalidade 
discursiva para que o aluno possa perceber os mecanismos da língua e seus efeitos 
de sentidos para, a partir disso, construir seu espaço linguístico-discursivo.

Anna Pooely Gaest Odorizzi

Instituto Progresso Editorial e a Literatura Italiana no Brasil
Orientador: Andrea Santurbano

O presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre o curto período de 
vida (1947-1949) da editora Instituto Progresso Editorial (IPE), fundada por 
Francisco Antônio Matarazzo Sobrinho, um empresário que contribuiu de forma 
significativa para a formação cultural paulistana e brasileira. Em particular, 
pretende-se discutir a intensa atividade da editora com relação à tradução de 
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autores italianos no imediato pós segunda guerra mundial. Para tanto faz-se 
necessário também refletir sobre a participação de alguns italianos, oriundos da 
experiência do fascismo, na fundação da editora.

Antonio Marcio Ataide

Fortuna Crítica de I Promessi Sposi no Brasil
Orientadora: Doris Nátia Cavallari

Na eminência do primeiro centenário da morte do escritor italiano Alessandro 
Manzoni, que se deu a 22 de maio de 1973, o então Ministro da Educação e Cultura, 
Senador Jarbas Gonçalves Passarinho, publicou a Portaria n. 723, datada de cinco 
de outubro de 1972, a qual determinava a publicação, pelo Instituto Nacional do 
Livro, em edição bilíngue – Italiano/Português – do romance I Promessi Sposi (Os 
noivos), considerada sua obra prima, além de uma coletânea de ensaios sobre a 
vida e a obra do escritor lombardo. A tradução não foi finalizada e dos professores 
convidados a colaborar com o projeto responderam, enviando seus artigos os 
professores Francesca Cavalli, Matilde Matarazzo Gargiulio, Josefina Teresa Pont 
Pujó, Luís Castagnola, Edoardo Querin, Fioravante Valentino Ferro, Matilde 
Pettine, Romano Galeffi e Antonio Valente, dos quais faremos uma breve recensão. 
O presente trabalho integra-se à Pesquisa em nível de Doutorado que pretende 
traçar uma panorâmica da recepção crítica ao romance I Promessi Sposi no Brasil, 
seja por críticos, ensaístas, Teses de Doutoramento, Dissertações que encerram 
trabalhos de Mestrado, etc., interessando-nos, na obra estudada, de que maneira 
foi abordada a obra-prima manzoniana.

Carla Simone Frões de Mendonça Usai

Leitura em língua estrangeira
Orientadora: Olga Alejandra Mordente

O presente estudo tem como premissa o desenvolvimento da leitura em língua 
estrangeira, especificamente na língua italiana, não somente porque é uma habilidade, 
mas por concebê-la como uma forma de poder, de conhecimento, pois à medida que 
lemos nos tornamos sujeitos de nossa própria história ao nos situarmos e identificarmo-
nos no universo linguístico e cultural de uma determinada sociedade.
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Kleiman (2002) declara que a compreensão de um texto é um processo que se 
caracteriza pela utilização do conhecimento que o leitor traz dentro de si no 
momento da leitura. Desta forma apontamos as estratégias, conforme Oxford 
(1990), como uma ação consciente para alcançar um determinado objetivo e que 
podem auxiliar o aluno a construir significados ao texto lido.
Pesquisas realizadas por Kleiman (2002), Nascimento (2007), Rotta (2006), 
Mezzadri (2003), Ferro e Bergmann (2008), Grassi (2005), Riva (2007) sobre o uso 
de estratégias para o ensino de leitura fundamentam o estudo.
Por meio da descrição das estratégias cognitivas, metacognitivas, memorização, 
afetivas e sociais verifica-se quais elementos podem ser trabalhados ou apontados 
pelo professor durante o processo de leitura a fim de auxiliar no desenvolvimento 
da habilidade leitora.

Palavras-chaves: leitura, ensino, aprendizagem, língua italiana.

Celene da Silva Ribeiro

Ignazio Silone nas páginas de jornal: de 1946 ao inicio do século 
XXI

Orientadora: Patrícia Peterle

Ignazio Silone é um escritor que no período de entre guerras produziu três 
romances no exílio, Fontamara (1933), Pão e vinho (1936), A semente sob a neve 
(1941), que logo foram traduzidos em várias línguas, como é possível verificar na 
carta enviada ao escritor por Giuseppe Prezzolini. Essa primeira fase da produção 
de Silone marca o seu percurso intelectual, de militante político a escritor. A 
literatura torna-se para ele um canal que reflete a realidade, uma forma de meditar 
e raciocinar sobre as questões sociais e políticas do seu país. Essa comunicação, 
que é uma parte do projeto de mestrado, pretende identificar e refletir sobre a 
imagem do autor Ignazio Silone que a imprensa paulistana, por meio dos jornais 
Folha de São Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite, veiculou no período de 1943 
até o inicio do século XXI. Que imagem se tem dele: político, escritor ou ambas as 
funções? Pretende-se, ainda, traçar um quadro com as principais obras de Silone 
traduzidas no Brasil nos mesmos anos e, se possível, investigar a repercussão que 
a obra do autor teve no país, assim como refletir sobre os motivos que levaram as 
editoras brasileiras a traduzirem os textos de Ignazio Silone.
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Celina Vivian Lima Augusto

Commedia all’italiana: uma proposta de estudo
Orientadora: Roberta Barni

A presente pesquisa propõe uma análise do gênero cinematográfico commedia all’ 
italiana, que obteve expressivo sucesso entre as décadas de 60 e 70, vindo a se 
tornar popular em diversos países, inclusive no Brasil. Tais comédias compõem 
um dos gêneros mais impactantes na fase posterior ao neorrealismo, possuindo 
grande importância na produção cultural italiana. Deste modo, esta pesquisa 
pretende abordar suas principais características e representantes, bem como suas 
diferentes fases (Gli anni del boom 1958-1964, La congiuntura o dopo il boom 1964-
1971, Ultimi bagliori di un crepuscolo o la commedia del ripensamento 1971-1980). 
Diferentemente do neorrealismo, já largamente abordado em pesquisas acadêmicas 
no Brasil, a commedia all’italiana ainda não recebeu em língua portuguesa um 
aporte compatível com o grandioso sucesso que alcançou.

Cláudia Tavares Alves

Ensaísmo corsário de Pier Paolo Pasolini
Orientadora: Maria Betânia Amoroso

A antologia Os jovens infelizes, organizada por Michel Lahud e traduzida em 
parceria com Maria Betânia Amoroso, publicada em 1990, reúne ensaios do 
escritor Pier Paolo Pasolini escritos para periódicos italianos na década de 1970. 
Do ponto de vista literário, esses ensaios são extremamente relevantes, pois nos 
instigam a pensar como tal escritor foi capaz de manusear a forma ensaística de 
modo particular, levando ao extremo oralidade, pessoalidade, crítica e liberdade 
pertinentes ao gênero inaugurado por Montaigne. Além disso, esses ensaios foram 
importantes para fomentar a discussão sobre o papel, na sociedade moderna, 
do intelectual que se expressa por meio da Literatura. Do ponto de vista social, 
esses ensaios apresentam uma leitura da realidade italiana dos anos 1970 através 
da análise dos jovens italianos. É essencial, para essa linha de estudo na obra de 
Pasolini, compreender o que os críticos chamam de corsarismo, ou seja, o período 
mais polêmico na obra pasoliniana, quando o escritor busca denunciar o modelo 
consumista e falsamente tolerante instaurado na Itália. Seja nos temas, seja nos 
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termos, o corsário Pasolini demonstra explicitamente sua preocupação política e o 
quanto as mudanças dessa nova sociedade afetavam a juventude italiana.

Daniela Aparecida Vieira

O papel dos materiais autênticos e didáticos no processo de 
ensino-aprendizagem do italiano LE: o ponto de vista dos alunos

Orientadora: Paola Giustina Baccin

Nossa pesquisa de mestrado diz respeito aos materiais utilizados no processo de 
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (LE), particularmente, aos materiais 
autênticos no processo de ensino-aprendizagem do italiano LE. Tendo em vista que 
os protagonistas desse processo são os alunos, investigamos qual é, na opinião deles, 
o papel dos materiais autênticos e didáticos em tal processo. Para tanto, aplicamos, 
no Italiano no Campus (curso de difusão cultural da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo), um questionário que foi 
preenchido, no início do segundo semestre de 2011, por estudantes de todas as 
turmas desse curso. Assim, com base nas respostas dos discentes a tal questionário, 
gostaríamos de apresentar uma breve análise quanto à importância atribuída por 
eles a tais instrumentos de ensino-aprendizagem.

Darius Leva Emrani

Estratégias Comunicativas em curta metragem - o Projeto Filmes 
em Italiano

Orientadora: Giliola Maggio

O Projeto Filmes em Italiano, existente desde 2007, propõe a alunos de 6º ano do 
Ensino Fundamental de um colégio particular na cidade de Atibaia a realização 
de um Task, cujo objetivo é criar filmes de curta metragem em lingua italiana. 
O último filme realizado, Le Avventure di Marco Polo (2011), constitui o corpus 
de nossa apresentação, a partir do qual explicaremos brevemente o conceito de 
Falas Guiadas e exemplificaremos, tendo como suporte alguns trechos da obra 
audiovisual, as principais Estratégias Comunicativas utilizadas pelos alunos-atores 
na realização do filme. 
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Dayana Roberta dos Santos Loverro

Orfeo Negro: estudo da tradução italiana de um mito à brasileira
Orientadora: Roberta Barni

A tradução de obras literárias entre os idiomas português e italiano favorece o 
surgimento de um terreno profícuo de colaboração e trocas interculturais entre 
Brasil e Itália. “Orfeo Negro”, tradução em italiano da obra “Orfeu da Conceição” 
de Vinícius de Moraes, revela ao público leitor italiano o modo de vida da 
camada social habitante dos morros do Rio de Janeiro entre as décadas de 50 e 
60. Com produção ítalo-franco-brasileira e embasado na trama do livro original, 
o filme “Orfeo Negro” estreou em 1959 com grande sucesso, alcançando diversas 
premiações e motivando também a tradução da obra “Orfeu da Conceição” 
para a língua italiana. O estudo da obra “Orfeo Negro” observa características 
tradutológicas na transposição do texto em português para o italiano, bem como 
o modo como são retratados referenciais socioculturais do Brasil através da 
tradução, destacando os diálogos interculturais e aspectos da obra que evidenciam 
adaptações ao público leitor italiano.

Dheisson Ribeiro Figueredo

Umberto Saba e a tradição poética italiana
Orientador: Maurício Santana Dias

A poesia de Saba é marcada por um acentuado gosto passadista. Em sua obra é 
perceptível um diálogo constante com diversos autores que fazem parte da grande 
tradição poética italiana, como Leopardi, Foscolo, Parini, Carducci, Pascoli, 
D’Annunzio etc., além de poetas menores do oitocentos italiano. Tal ascendência 
que a tradição exercerá sobre ele faz parte de um traço consciente de sua poética: 
ele demarca um posicionamento refratário aos movimentos vanguardistas que 
incendiavam o panorama cultural italiano do início do século XX, professando 
uma poesia manifesta e orgulhosamente influenciada pelos mestres do passado 
(mesmo que em alguns casos essa relação não seja nem tranquila nem pacífica). 
Todavia, será justamente esse tom ‘arcaizante’ um dos elementos que lhe imporá 
dificuldades, acarretando sua exclusão (ou marginalização) dos diversos meios 
culturais. A não aceitação e a incompreensão de suas escolhas acarretarão 
conflitos para o autor, o qual tentará sempre ser aceito pelos círculos intelectuais, 
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provocando até mesmo alterações em sua poesia, haja vista que ele parte de uma 
produção inicial com forte influência da prosa para, no final, uma poesia que flerta 
com o Hermetismo. É acerca dessa conflituosa relação entre Saba, a tradição e o 
panorama poético italiano do primeiro novecentos que versará essa comunicação.

Égide Guareschi

Arlequim: alegoria e fragmentação
Orientadora: Patricia Peterle

Nesse texto, objetiva-se fazer uma reflexão sobre os sentidos que possivelmente 
constroem a personagem Arlequim, à luz de alguns escritos de Walter Benjamin. 
Para tanto, pretende-se apresentar a personagem Arlequim e, depois disso, 
esboçar uma compreensão a partir de algumas imagens e da leitura de alguns 
trechos da obra Arlequim, servidor de dois amos (1745), na qual ele aparece como 
protagonista, ancorado pelo pressuposto benjaminiano de alegoria e da sua ideia 
de fragmentação.

Palavras-Chave: Arlequim, Alegoria, Walter Benjamin.

Elisa Isabel Machado e Fábio Jorge de Almeida Zorzan

Contribuições da Metodologia da História Oral para uma 
pesquisa sobre o ensino de italiano em uma escola pública 

do Rio de Janeiro
Orientadora: Fernanda Landucci Ortale

A Metodologia da História Oral consiste em “um conjunto de procedimentos que 
se inicia com a elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento 
de um grupo de pessoas a serem entrevistadas.” (Meihy & Holanda:2007) Assim, 
por meio desta metodologia visa-se documentar acontecimentos, conjunturas, 
modos de vida e outros aspectos de nossa história por intermédio de entrevistas 
gravadas com pessoas que os testemunharam. Deste modo, o presente trabalho 
tem dois objetivos: discutir os pressupostos teóricos desta metodologia e mostrar 
como ela está sendo aplicada em um projeto de pesquisa realizado na Escola 
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Municipal Itália, única escola da rede municipal do Rio de Janeiro a oferecer o 
ensino do italiano como língua estrangeira. Tal escola fica localizada em Rocha 
Miranda, bairro do subúrbio carioca, onde se estabeleceram os primeiros italianos 
que chegaram na cidade. Os dados coletados inicialmente foram levantados por 
meio de entrevistas feitas com as pessoas que participaram em todo o processo 
de introdução do italiano na grade curricular como professores, ex-professores, 
alunos, ex-alunos, além de pais e membros da direção da escola e da Associação 
Cultural Ítalo-Brasileira do Rio de Janeiro (ACIB-RJ), órgão patrocinador do 
ensino do italiano neste colégio.

Erica Aparecida Salatini a

Antonio Tabucchi e Il gioco del rovescio: notas para uma poética 
pós-moderna

Orientadora: Roberta Barni

O livro de contos de Antonio Tabucchi Il gioco del rovescio, publicado em 1981, 
pode ser considerado o início de um fazer poético, como pretende o próprio autor. 
Com o título de “poetica dei buchi”, Tabucchi propõe uma literatura fragmentária, 
com uma predileção pelos vazios, pela construção narrativa a partir destes 
“buracos” e fissuras, por histórias incompletas de personagens desbotados, que 
não são mais que sombras e aparições. Pretendemos analisar em que medida 
esta poética pode ser relacionada a uma concepção pós-moderna de literatura, 
discutindo alguns de seus temas e procedimentos.

Palavras-chave: Antonio Tabucchi, narrativa pós-moderna, reverso, sonho.

Eugenia Vezzelli

La Difesa e a linguagem polêmica
Orientadora: Elisabetta Santoro

Com o presente trabalho pretendemos evidenciar uma das características mais 
marcantes do jornal italiano La Difesa, ou seja, o uso estratégico da linguagem 
para contestar o regime fascista. Para tanto, destacaremos, em algumas suas 
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páginas, as manchetes mais significativas, analisando o seu conteúdo e a sua 
forma. Introdutoriamente, estabeleceremos as principais diferenças entre jornais 
antigos e jornais modernos; em seguida, dedicaremos especial atenção ao contexto 
sócio-histórico em que o jornal antifascista La Difesa surgiu e se desenvolveu em 
São Paulo entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX.

Everton Henrique Carneiro da Silva

Analise do estilo de Natalia Ginzburg.
Orientadora: Lucia Wataghin

O objetivo da dissertação de mestrado, por ora no seu primeiro semestre, será 
analisar o estilo literário e as estratégias narrativas da escritora italiana Natalia 
Ginzburg, focando em suas obras mais relevantes, como os romances Lessico 
Famigliare, Le voci della sera e Tutti i nostri ieri, além de alguns contos.
A ausência de tensão narrativa em suas obras, ou ao menos um tratamento bastante 
incomum da tensão narrativa, será o principal foco do trabalho, que pretende 
revelar quais estratégias linguísticas (tempos verbais, cena, sumário narrativo, 
elementos de estilo etc.) a autora utiliza na manipulação da tensão narrativa e que 
impacto essas estratégias linguísticas têm sobre os demais aspectos da obra.

Fábio Rosa Souza

Ironia: conformação negativa em La Coscienza di Zeno
Orientadora: Adriana Iozzi Klein

Nos limites do terceiro romance do autor italiano Italo Svevo, intitulado La 
Coscienza di Zeno, a ironia figura como um elemento central. Realizando-se um 
exame mais detido da obra, nota-se que a forma irônica se configura como um 
operador tanto no âmbito da personagem principal, quanto do próprio romance. 
Em outras palavras, a ironia seria uma matriz que gerencia a lógica interna do 
romance, seja em relação às dinâmicas desempenhadas pela personagem central, 
seja na conformação do romance em si.
Partindo-se dessa observação, faz-se jus uma análise mais detida das dinâmicas 
internas do romance, de seu personagem principal, no intuito de compreender a 
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que veio esse modo irônico que se põe como um ponto central na obra. Feito isso, 
pode-se realizar uma reflexão de o quanto esse modo possivelmente pode agir 
como configurador do romance.

Palavras chaves: La Coscienza di Zeno; Ironia; romance moderno.

Fernanda Zambon Nunes

Angelica, o “motor da narrativa” do Orlando Furioso
Orientadora: Doris Natia Cavallari

As personagens femininas do Orlando Furioso, obra de Ludovico Ariosto, 
desempenham um papel importante na narrativa. Enquanto os nobres cavaleiros 
de Carlos Magno dividem seu tempo entre a luta contra os sarracenos, em Paris e a 
busca incessante por seus objetos perdidos, as mulheres aparecem nesse universo, 
dominado pelos homens, como guerreiras, magas, além das eternas donzelas em 
perigo, todas capazes de desviar os destinos dos cavaleiros. Dentre elas destaca-se 
a protagonista Angelica, a bela rainha do Catai que se torna objeto de desejo de 
cristãos e sarracenos, e sobretudo de Orlando, o sobrinho do rei Carlos e o mais 
valoroso cavaleiro carolíngio. O objetivo desta comunicação é analisar alguns dos 
aspectos que tornam Angelica uma personagem de fundamental importância para 
o romance. 

Francisco José Saraiva Degani

O Bestiário como tema nas Novelle per um anno, de Luigi 
Pirandello

Orientadora: Lucia Wataghin

As primeiras histórias narradas pelo homem, oralmente ou por escrito, foram 
histórias de animais. As comédias de Aristófanes – Os pássaros, As vespas, As rãs – 
servem-se de animais para representar a decadência da sociedade grega. As fábulas 
de Esopo são outro exemplo da utilização de animais para representar os vícios 
e as virtudes humanas. Os bestiários medievais, altamente difundidos, buscam a 
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catequese e a difusão das ideias da igreja pela representação de vícios e virtudes 
animais. O bestiário, com o advento do Humanismo e do Renascimento começa a 
desaparecer até sua completa extinção na literatura ocidental.
O início do século XX vê a retomada dos animais na literatura, porém em 
chave bem diferente da usada até então. Mas qual seria uma possível colocação 
da temática do bestiário no imaginário do século XX, uma vez que o “universo 
literário contemporâneo”, segundo a ensaísta Enza Biagi, “retirou dos animais 
‘escritos’ o valor de exemplum e a veste sagrada e fantástico-alegórica”? É possível 
reconhecer em autores como Pirandello uma “intenção de bestiário” no conjunto 
da obra?

Giselle Larizzatti Agazzi

Um olhar brasileiro sobre Il Quartiere, de Vasco Pratolini
Orientadora: Roberta Barni

O trabalho pretende fazer uma breve apresentação do livro Il Quartiere, de Vasco 
Pratolini, e tecer alguns comentários sobre o trabalho de tradução, que vem sendo 
realizado na presente pesquisa de doutorado. 
Publicado em 1945, O Bairro conta as aventuras de tipos comuns da Itália do 
entre-guerras. O olhar predominante é de Valerio, que se transforma aos olhos 
do leitor, ao adquirir por meio da experiência consciência sobre si mesmo e 
sobre a realidade. Trata-se da formação política do protagonista, que divide sua 
adolescência com os amigos de infância Giorgio, Carlo, Arrigo, Gino, Luciana, 
Maria e Marisa. Paralelamente às mudanças ocorridas com os personagens, o 
Bairro sofre a ação do tempo e se moderniza rapidamente, promovendo um novo 
tipo de vida para toda a comunidade. 
Entre a crônica e o romance, a narrativa traz um registro escrito muito próximo 
ao oral, o que faz com que o plano literário incorpore gírias, ditados e canções 
populares. Nesse contexto, a aproximação do povo se faz tanto do ponto-de-vista 
temático, quanto estético, reafirmando o caráter histórico dessa narrativa. 
A tradução dos modos de falar se afirma entre inúmeras dificuldades, que se 
multiplicam quando se tem, de um lado, a necessidade de manter o projeto do 
livro e, de outro, o desejo de aproximar a narrativa da cultura brasileira, a fim 
de evidenciar os contrapontos observáveis entre a língua de partida e a língua de 
chegada. 
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Explorando a obra e dois registros orais, a comunicação pretende iluminar alguns 
dos problemas enfrentados, a fim de discutir o lugar da tradução nos estudos 
literários.

Graziele Altino Frangiotti

O livro didático de italiano e a competência sociolinguística: uma 
análise do input oferecido

Orientadora: Elisabetta Santoro

O projeto acima mencionado é desenvolvido desde 2010 na área de Língua, 
Literatura e Cultura Italianas da Universidade de São Paulo e propõe a análise de 
dois livros didáticos empregados para o ensino de italiano: Linea Diretta e Rete!. 
O foco de nossa pesquisa recai sobre o modo através do qual há a incorporação 
de insumo linguístico rico que propicie o desenvolvimento da competência 
sociolinguística aos aprendizes de italiano, componente esta da competência 
comunicativa que lhes permitiria ser sensíveis ao caráter variacional do sistema 
linguístico.
Para o desenvolvimento desse trabalho parte-se dos conceitos de input linguístico, 
elucidado por Krashen e, posteriormente, ampliado por outros autores (como 
Merrill Swain: 1985; 2005) e de competência sociolinguística, por sua vez 
apresentados por Bachman em seu artigo Communicative language ability, 
publicado em 2003.
Para alcançar o objetivo pretendido, selecionamos, por meio de pesquisa preliminar 
realizada no ano de 2010 e desenvolvida em vinte escolas particulares de idiomas, 
as duas coleções de livros didáticos mais utilizados no estado de São Paulo que são, 
em ordem de difusão: 1. Linea Diretta e 2. Rete!. 
Dessa maneira, o texto ora proposto tem como objetivo descrever os critérios 
adotados para a seleção do corpus de análise presente nas duas coleções, além de 
apresentar as primeiras reflexões acerca dos dados coletados, de modo a construir 
possíveis hipóteses referentes ao modo como os autores dos livros didáticos 
tentariam promover a competência sociolinguística nos livros por eles formulados.
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Ivair Carlos Castelan

Relações amorosas: diálogos entre Senilità, de Italo Svevo, e Dom 
Casmurro, de Machado de Assis.

Orientadora: Doris Nátia Cavallari

As relações amorosas atuam como principal cenário no desenrolar das histórias 
vividas pelos personagens dos romances Senilità, de Italo Svevo, e Dom Casmurro, 
de Machado de Assis. Sentimentos como paixão, amor, desejo e, principalmente, 
ciúme apresentam-se como coadjuvantes nas narrativas das duas obras, sendo 
importantes não só para entendermos as relações afetivas que envolvem os 
personagens, mas, sobretudo para compreendermos a constituição e caracterização 
desses. Assim, a presente comunicação pretende analisar as relações amorosas 
contidas nas obras, a partir do ciúme, por vezes doentio, que cada protagonista 
demonstra por suas amadas. Para tanto, vamos nos servir da teoria de René Girard, 
filósofo francês, que defende que toda relação amorosa é triangular.

Janaina Tunussi De Oliveira

O ensino intercultural e o humor no ensino de línguas
Orientadora: Fernanda Landucci Ortale

O Ensino de Língua Estrangeira (LE) ganha destaque na sociedade atual, a 
velocidade com que as informações circulam facilitam a busca por conhecimento 
e a globalização quebra os limites antes impostos pela distância.
Ensinar exige uma vivência intercultural, haja vista que aprender outro idioma não 
é abrir mão do seu idioma materno ou de outros idiomas adquiridos no decorrer 
dos anos, mas sim interligar culturas distintas para que a aprendizagem se efetive.
Diante dessa realidade em constante transformação e do advento das novas 
tecnologias, faz-se necessária uma revitalização no Ensino de LE e, tendo por 
base os trabalhos em competência intercultural de Kramsch (1993; 1998; 2003), 
o foco deste trabalho é demonstrar como a competência intercultural pode ser 
desenvolvida durante o processo de ensino-aprendizagem da Língua Italiana, 
mediado pelas novas tecnologias. Para tanto, o humor é colocado em questão e 
discutido como forma de propagar informações de outras culturas e divulgar os 
estereótipos que se fazem dela.
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Busca-se, assim, ir além dos estereótipos criados para cada cultura e, por intermédio 
das novas tecnologias, mostrar uma Itália menos idealizada e aproximar as 
realidades nos países em questão: Brasil/Itália.

Juliana Hass

“Sua leggerezza Perelà”
Orientadora: Roberta Barni

O “Novecento” foi marcado como o século mais “pesado” na história mundial, 
surgindo, com isso, um sentimento que buscava urgentemente o novo e a 
necessidade de uma “leveza” que pudessem amenizar o “peso” que reinava no 
mundo.
Não coincidentemente, o Futurismo, uma das vanguardas mais representativas 
dessa nova energia, exerceu um papel pioneiro, desenvolvendo em suas obras 
técnicas, ideias e conceitos capazes de suscitar reflexões acerca das exigências que 
afloravam. Entre essas obras encontramos o romance “Il Codice di Perelà” que tem 
por protagonista “l’uomo di fumo”, Perelà, um homem “molto leggero” que faz da 
leveza o eixo da história fantástica contada no livro. 
Apesar das diferentes perspectivas e da elaboração em épocas um pouco distante, 
nossa intenção, aqui, é traçar, com muita cautela, alguns paralelos entre o romance 
futurista de Aldo Palazzeschi e a Modernidade Líquida. Pensamos nesse tema, 
porque, embora o livro tenha sido publicado pela primeira vez em 1911, seguindo, 
portanto, padrões e pensamentos desenvolvidos em um momento histórico-
cultural diferente daqueles elaborados na teoria Pós Moderna, a “fluidità” e a 
“leggerezza” de Perelà nos mostram uma força capaz de colocar em crise todas as 
categorias e os códigos do ser humano.

Juliana Venera Inacio

Pinocchio traduzido por Monteiro Lobato: 
uma mediação cultural

Orientadores: Patricia Peterle e Andrea Santurbano

Le Avventure di Pinocchio, obra prima do escritor italiano Carlo Collodi, conquistou 
o público além da Itália, e por isso teve sua publicação em vários outros países, 
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traduzido para diversas línguas. No Brasil, sua primeira tradução foi feita em 1933 
pelo escritor e tradutor Monteiro Lobato e, é interessante analisar como se deu tal 
processo, não se atendo à técnica de tradução, mas observando sua inserção na 
cultura brasileira. 
Na Itália, o romance de Collodi, pode-se dizer que fazia parte de uma literatura 
com fundo pedagógica na intenção de instruir o novo cidadão do Estado 
Unificado, enquanto no Brasil, se tratava de suprir um tipo de literatura que faltava 
no país: a literatura infantil. Esta carência poderia ter autorizado Lobato a fazer 
uma adaptação de Pinocchio para o público brasileiro, na intenção de preencher 
um pouco esta lacuna.
Em torno deste ponto se desenvolveu a análise, que viu Monteiro Lobato no papel 
de mediador entre estas duas culturas: a italiana e a brasileira.

Leonardo Rossi Bianconi

Beppe Fenoglio entre a experiência da guerra e sua reescritura
Orientadora: Patricia Peterle

Beppe Fenoglio enquanto autor é sempre lembrado como o único, ou um dos 
únicos, que nunca deixou de escrever sobre a Resistenza. Essa comunicação 
pretende estabelecer os possíveis diálogos entre as obras do autor e partigiano 
Fenoglio e as discussões a respeito do ato de testemunhar e dos usos da experiência 
e vivência do autor para sua produção literária. Muitos são os interlocutores desse 
diálogo, é justamente na esteira de Walter Benjamin que se iniciará essa conversa. 
A proposta é compreender como essa experiência de Beppe Fenoglio pode ser lida 
em suas obras.

Luciana Rita Mauro

Material autêntico e tarefa no ensino/aprendizagem do italiano 
como língua estrangeira

Orientadora: Elisabetta Santoro

A partir da reflexão crítica sobre os materiais didáticos utilizados em sala de 
aula surgiu o projeto de mestrado O material autêntico em sala de aula: uso, 
implicações e vantagens no ensino/aprendizagem do italiano como língua 
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estrangeira, cujo objetivo é avaliar o impacto causado pelo ensino por tarefas no 
processo de aquisição/aprendizagem e a influência que a utilização do material 
autêntico exercerá no decorrer do ensino/aprendizagem do italiano como língua 
estrangeira. O objetivo da nossa apresentação é discutir a fundamentação teórica 
do projeto, bem como sua parte prática.

Luciana Miranda Marchini Ulgheri

Letteratura Italiana della Migrazione
Orientadora: Roberta Barni

A literatura não é um fenômeno moderno, da mesma forma as migrações dos 
povos, mas a Letteratura Italiana della Migrazione existe somente a cerca de 20 
anos. Nesta apresentação falarei sobre o surgimento deste fenômeno literário fruto 
da conjunção de fatores econômicos, sociais, históricos, geográficos, demográficos, 
entre outros, os mesmos que levaram a partir dos anos ’70 do século passado uma 
avalanche de migrantes de várias partes do mundo para a Itália, migrantes que 
não somente interagiram com a economia, os costumes, a religião, a política, 
entre outros aspectos, mas também com a literatura italiana. A peculiaridade do 
fenômeno literário na Itália respeito à literatura migrante do resto do mundo é um 
dos temas abordados na minha tese.

Mara Frangella

Identità solida e identità liquida. 
Ardengo Soffici e Antonio Tabucchi

Orientadora: Roberta Barni

A partire dalle considerazioni di Zygmunt Bauman sull’identità moderna e 
postmoderna, si è rivelato interessante confrontare alcune opere di Ardengo Soffici 
(1879-1964), Lemmonio Boreo (1911), Taccuino d’Arno Borghi (1933) e L’uva e la 
croce. Autoritratto di un artista italiano nel quadro del suo tempo (1951) con alcuni 
racconti di Antonio Tabucchi (1943-2012), in particolare con Le nuvole, per meglio 
comprendere, analizzando affinità e divergenze, la costruzione dell’identità “solida” 
nella letteratura moderna e dell’identità “liquida” nella letteratura postmoderna.
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Maria Amelia Dionisio

Sciascia: um historiador
Orientadora: Patricia Peterle

Leonardo Sciascia (1921-1989) escritor italiano, nascido em Racalmuto cidade 
situada no interior da Sicília, foi muito ativo não somente no campo literário, mas 
também no campo político e até mesmo historiográfico, buscando compreender 
toda a atmosfera social e cultural da Itália, e particularmente da Sicília, em muitos 
momentos considerados cruciais como a inquisição, o fascismo e fenômenos como 
a máfia. O que se propõe com este trabalho é uma reflexão focada no aporte teórico 
dos escritos do filósofo Walter Benjamin, de historiadores e críticos literários 
em relação à busca de dados e componentes historiográficos na composição das 
ficções do escritor siciliano que fez de suas obras um arquivo historiográfico das 
sociedades italiana e siciliana.

Maria Gloria Vinci

Umberto Eco e a narrativa pós-moderna na Itália
Orientador: Mauricio Santana Dias

L’Isola del Giorno Prima, terza prova narrativa di Umberto Eco, si caratterizza 
soprattutto per una più raffinata elaborazione del sistema filosofico dell’autore, 
tanto da sembrare una summa enciclopedica della cultura postmoderna o 
neobarocca. Romanzo storico ambientato nel Seicento, ma anche romanzo di 
cappa e spada impregnato di filosofia, un Pascal scritto da Dumas, nel quale si 
rivisita il topos del naufragio frequentato da tanti scrittori (Dumas, Defoe, Swift, 
Campanella,etc.), L’isola del giorno prima è, anzitutto, un testo filosofico celato 
dietro le apparenze di un romanzo e un vero e proprio manuale della mentalità 
postmoderna: la visione della letteratura come rivisitazione ironica del déjà vu e 
smarrimento dell’innocenza della scrittura, l’ipotesi di una letteratura che adotti 
l’idea calviniana di molteplicità e quella del testo come spazio pluridimensionale 
(Barthes) e, infine, l’assunto borgesiano che i libri si parlino tra loro in una 
circolarità senza tempo, sono presenti ancora una volta in questo romanzo di Eco, 
luogo elettivo di una quête che, ancora una volta non riesce a concludersi e che 
diviene un viaggio letterario e iniziatico ai confini dell’Essere.
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Natali Gaudio de Almeida

Tradução de obra de Luigi Capuana
Orientador: Mauricio Santana Dias

Meu projeto tem por objetivo a tradução comentada de Il Decameroncino, de 
Luigi Capuana, obra publicada em 1901, composta por dez novelas que podem ser 
classificadas como pertencentes ao gênero fantástico.
Acompanhando esta tradução comentada, pretendemos apresentar um estudo do 
papel de Capuana no contexto histórico e literário de sua época, a saber, o final 
século XIX e início do século XX, na Itália.
Il Decameroncino foi publicado em 1901, 14 anos antes da morte do autor e faz 
parte de uma fase bastante particular de sua produção, já que nessa época Capuana 
começa a explorar uma espécie de filão fantástico, ao qual ele já havia acenado no 
início de sua carreira com a publicação em 1867 de Il dottor Cymbalus.
O título da obra nos remete automaticamente a Il Decameron de G. Boccaccio, 
escrito no século XIV, composto por cem novelas correspondentes a dez dias. 
Porém, o conteúdo da obra em si nada remete ao famoso livro de Boccaccio. 
Como semelhança entre as duas obras podemos apontar a oralidade, ou seja, 
um personagem narrador que conta as histórias aos demais. Enquanto em Il 
Decameron, os narradores se revezam, em Il Decameroncino o narrador é somente 
o dr. Maggioli, um médico que narra histórias de conteúdo bastante inusitado 
aos presentes no salão da baronesa Lanari. Porém, na introdução às novelas de Il 
Decameroncino há uma espécie de advertência na qual se diz que o dr. Maggioli 
inventou todas as histórias que contou e que ele seria um grande contador de 
histórias.
Luigi Capuana foi um escritor bastante versátil e experimentalista, tendo 
trabalhado em diversas áreas, escrevendo sobre teatro, crítica literária, romances, 
fábulas infantis, contos etc. Atuou na política como prefeito de Mineo, sua cidade 
natal (situada na região da Sicília), e por fim assumiu um cargo de professor 
universitário, atividade que exerceu até pouco antes de sua morte.
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Pedro Falleiros Heise

Poética de Boccaccio
Orientadora: Doris Nátia Cavallari

Esta proposta de pesquisa, a ser realizada no âmbito do pós-doutorado, visa a 
analisar a defesa que Boccaccio teceu em favor da poesia e, portanto, dos poetas. 
Naqueles dias, muitos teólogos acusavam a poesia de ser a arte da mentira e os 
poetas, consequentemente, uns mentirosos. Além desta acusação, a poesia sofria 
ataques dos magistrados, que a julgavam vã por não gerar lucro. Negando sua 
formação de mercador, o amante de Fiammetta fez de toda sua obra uma verdadeira 
defesa da poesia. Este combate, apesar de abranger o conjunto de sua obra, torna-
se mais acirrado na última fase da vida de Boccaccio, quando, durante a publicação 
do Decameron, vira alvo de críticas e chega a receber o conselho de destruir esta 
obra-prima da literatura. No entanto, sem se deixar levar por esta sereia vestida de 
batina, Boccaccio não só rebate as críticas como ainda defende veementemente a 
poesia e os poetas. Neste sentido, a ironia e a retórica desempenharam um papel 
decisivo na estratégia narrativa de Boccaccio nas Genealogie deorum gentilium. 
É nossa intenção revisitar um momento desta enciclopédia mitológica dos deuses 
dos pagãos em que Boccaccio desenvolveu seus contra-argumentos, lançando mão 
de sua arma mais poderosa: a palavra.

Priscilla Alves da Silva

O ensino do italiano no contexto EJA: uma proposta possível?
Orientadora: Paola Giustina Baccin

Destinada às pessoas com 15 anos de idade ou mais que não tiveram acesso ou 
a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos no Ensino Fundamental e 
Médio na idade ideal, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como uma de 
suas metas “articular as políticas de educação de jovens e adultos com as culturais, 
de sorte que sua clientela seja beneficiária de ações que permitam ampliar seus 
horizontes culturais.”. Por meio do Programa Ensinar com Pesquisa da Pró-Reitoria 
de Graduação da USP (RUSP), realizamos, em 2010, um trabalho de sensibilização 
à língua e cultura italianas voltado para estudantes da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) de Nível Médio, afim de elaborar material didático dirigido a esse 
público. Essa experiência nos trouxe a necessidade de aprofundar nossa pesquisa 
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e verificar como o contato com a língua italiana poderia auxiliar e contribuir na 
formação escolar e cultural dos estudantes da EJA, assim como elaborar propostas 
de atividades para o ensino de italiano nesse contexto. Dessa forma, continuamos 
o trabalho anterior através deste projeto de Iniciação Científica, tendo como foco 
as etapas Complementar e Final do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 
Adultos no município de São Paulo.

Quézea Regina Albolea

O Dicionário como instrumento no ensino 
do italiano com fins específicos

Orientadora: Cecilia Casini

Ao estabelecer critérios na seleção de materiais didáticos e elaboração de currículo 
o docente se depara com inúmeras dúvidas sobre o que pode, ou não, funcionar 
para um determinado grupo de discentes, principalmente tratando-se do ensino 
do italiano com fins específicos. Diante desse quadro um instrumento útil e nem 
sempre muito valorizado é o uso do Dicionário, que infelizmente grande parte dos 
discentes não está habituada a utilizar como apoio, sendo que, por vezes, alguns 
docentes não são favoráveis ao seu uso. 
No presente trabalho procuramos levantar dados sobre o uso de dicionários por 
iniciantes no estudo da língua e se foram de alguma maneira, orientados para usá-
lo. Fizemos uma pesquisa com discentes da cidade de Jundiaí/SP e analisando os 
questionários aplicados chegamos a alguns números que servem para dar uma 
visão geral do uso não específico do dicionário sendo que a nossa meta é atingir o 
ensino do italiano com fins específicos. Partindo desses dados gerais pretendemos 
orientar melhor um grupo de discentes de italiano com fins específicos para que o 
Dicionário possa ser um instrumento cada vez mais usado com o sentido de torna-
los autônomos no estudo do idioma.
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Rafael Zamperetti Copetti

F.T. Marinetti in bilico
Orientadora: Andreia Guerini

Nessa comunicação parto do pressuposto de que para além de uma visada sobre 
o Futurismo Italiano/ F.T. Marinetti calcada no tripé Futurismo / Marinetti-
Interventismo-Fascismo, já bastante elaborada pela crítica italiana, é procedente 
também uma abordagem que sem deixar de considerar apropriadamente tal 
questão leia o fenômeno futurista a partir de uma perspectiva comparada, tendo 
em vista sobretudo que: 1) Marinetti foi um escritor e poeta franco-italiano que 
operou em dois sistemas literários diferentes, ora em língua francesa, ora em 
língua italiana, buscando sempre promover uma “osmose” (o termo é de Claudia 
Salaris) entre esses dois sistemas; 2) a teoria das parole in libertà de Marinetti e 
sua aplicação na práxis literária marinettiana, pontos nodais do experimentalismo 
mais aguerrido do futurismo literário, têm origem nas teorizações dos pintores 
futuristas em torno do conceito de simultaneità. Assim sendo, nessa comunicação 
problematizo a apropriação desse conceito por Marinetti, bem como sua aplicação 
em obras capitais do futurismo literário italiano.

Palavras-chave: F.T Marinetti; Futurismo literário; Literatura comparada

Rafael Ridolfi

Pirandello e a experiência com a modernidade: 
Uno, nessuno e centomila

Orientadora: Roberta Barni

O objetivo principal da presente pesquisa é analisar o livro Uno, nessuno e centomila, 
de Luigi Pirandello, como um romance-manifesto constituído por um narrador-
personagem imerso na experiência da modernidade. Vitangelo Moscarda é um 
sujeito que vive acomodado na sua condição, até o dia em que a mulher lhe aponta 
um defeito presente em seu rosto: o nariz “cai” para direita. Tal desarmonia física 
sugere também o desacordo presente no universo, no qual o próprio corpo é visto 
como algo que não condiz com a realidade assim como Moscarda acreditava. O 
estranhamento do próprio aspecto físico desencadeia processos de dissolução 
persistentes, com a completa subversão da ordem ontológica. Moscarda estabelece 
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uma espécie de teoria com ênfase nas relações humanas e coloca em prática a 
destruição de suas próprias personae, que emergem a partir de suas relações sociais. 
Nessa negação das diversas imagens por ele suscitadas no outro, podemos ler os 
conflitos e as crises de Moscarda como resultados da experiência da modernidade 
e seu respectivo ambiente controlado pelo capital, pela vulgaridade e pelo interesse 
que move as relações pessoais.

Ricardo Pistori

A influência da Língua e da Literatura Italiana na ópera lírica 
brasileira

Orientadora: Cecilia Casini

Partindo do princípio que a influência da cultura e da arte italiana se irradiou 
para a Europa e para o mundo, sobretudo a partir da Renascença, iniciei uma 
investigação sobre as origens da ópera lírica e de sua chegada ao Brasil; obviamente 
através de Portugal.
Os italianos sobressaíram-se, no Brasil, desde o começo, mas foi a partir do 
século XIX que estiveram amplamente representados no campo da música. A 
partir de 1808, com a chegada da corte ao Brasil, foi construído o primeiro teatro 
para encenação da Ópera Lírica no Rio de Janeiro. O rei de Portugal contratou 
músicos e cantores italianos para o seu serviço. Inicia-se assim a história da ópera 
no Brasil. Muitos compositores brasileiros também escreveram óperas e canções, 
em português e em italiano; minha pesquisa propõe uma comparação entre a 
escrita operística em português e aquela em italiano, para ver como se deu esse 
‘entrecruzamento’ linguístico e possivelmente verificar a influência da literatura 
italiana aplicada a temas brasileiros.

Roberta Regina Cristiane Belletti

De Amicis: Cuore dos italianos e Coração dos brasileiros
Orientadora: Lucia Wataghin

No ano de 1886, um importante livro surge na Itália, intitulado Cuore, escrito por 
Edmondo de Amicis. Cuore conquistou rapidamente a atenção do público, não só 
daquele ao qual o autor dedica sua história – crianças entre 9 e 13 anos de idade 
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– mas dos educadores também, já que por anos foi uma importante leitura para a 
formação de inteiras gerações. O enredo gira entorno da escola – uma verdadeira 
protagonista – lugar, esse, onde não só os personagens recebem o aprendizado, 
bem como serve de estimulo de comportamento para os cidadãos da sociedade 
conforme valores cívicos e nacionais. No Brasil, a obra foi traduzida no ano de 
1891 por João Ribeiro e publicada pela Livraria Francisco Alves com o título de 
Coração. Assim como na Itália, aqui a obra também teve um grande público leitor, 
sendo até mesmo adotada em muitas escolas como livro didático, além de ter 
servido como influência para nossos autores de literatura infanto-juvenil.

Roberta Mataragi

O ser narrativo e ressonante em Novecento, 
de Alessandro Baricco

Orientador: Carlos Eduardo Schmidt Capela

Neste trabalho analisamos na narrativa italiana Novecento: un monologo, do 
escritor contemporâneo Alessandro Baricco, o estabelecimento de uma suspensão 
na qual é possível narrar, contar histórias. Essa suspensão é criada pelo personagem 
Novecento, protagonista da narrativa, pianista que passa a vida toda dentro de um 
navio e conhece o mundo somente por meio das narrativas dos passageiros, as 
quais faz ressonar em sua música e na narrativa da própria história, que transmite 
ao amigo Tim, o personagem-narrador do enredo. Com base principalmente 
nos estudos de Walter Benjamin, consideramos a pobreza de experiência a que o 
homem foi submetido na modernidade, a necessidade de pensar a História por um 
viés discursivo questionador e a possibilidade de uma resistência por meio do ato 
de contar histórias. Novecento é o ser que torna possível a ressonância, nos termos 
de Jean Luc-Nancy, por meio da qual as narrativas se fazem ouvir, compartir e 
circular.
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Rômulo Francisco de Souza

Ensino de produção escrita a distância na universidade: syllabi, 
estratégias e dinâmicas virtuais – relato de experiência 

Orientadora: Paola Giustina Baccin

Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir a dinâmica e a estrutura 
de uma disciplina de produção escrita, oferecida no âmbito do curso de graduação 
em língua italiana da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. 
O curso – ministrado no ambiente virtual de aprendizagem TelEduc – apresentou-
se como nossa resposta ao desafio de elaborar um percurso didático que atendesse 
a futuros professores de italiano, considerando-se não apenas o desenvolvimento 
da habilidade de produção escrita a partir de uma perspectiva comunicativa 
mas, também, o desenvolvimento das competências relacionadas a dimensão 
acadêmica de sua formação – já que os participantes são também membros dessa 
comunidade –; a conscientização do próprio processo de escrita; e a utilização de 
novas tecnologias e ferramentas de apoio para esse processo – tais como dicionários 
e corretores ortográficos virtuais. Em nossa experiência, observamos que o 
ambiente virtual se apresenta como uma alternativa extremamente produtiva para 
o desenvolvimento da habilidade de produção escrita, já que, entre outros fatores, 
estabelece um contexto real de comunicação em que os participantes deverão se 
expressar, predominantemente, por meio da escrita – e na língua alvo – motivados 
por objetivos de comunicação reais.

Palavras chave: ensino de línguas; ensino de língua italiana; produção escrita; 
ensino a distância.

Sandra Gazzoni

Com um pé em dois sapatos. Itália e Equador. Material autêntico 
para a didática do italiano LE em perspectiva intercultural: 

uma experiência relatada e revisitada
Orientadora: Elisabetta Santoro

O presente trabalho tem a finalidade de relatar e analisar uma pesquisa cujo objetivo 
foi a criação de material autêntico para estimular, em sala de aula, a competência 
comunicativa intercultural. O locus da pesquisa foi Quito, no Equador. Os 
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participantes foram 10 pessoas, sendo 5 italianos que viviam há bastante tempo 
naquele país e 5 equatorianos que moraram na Itália por um período significativo, 
além dos próprios pesquisadores (italianos), ambos docentes de italiano LE na 
Società Dante Alighieri – Comitato di Quito. Os dados foram coletados através de 
entrevistas, que constituem o núcleo do material elaborado, e de um questionário. 
Ambos os instrumentos foram depois testados em sala de aula para introduzir a 
temática da Competência Comunicativa Intercultural junto aos alunos de Italiano 
da Società Dante Alighieri.

Suélen de Bortolo

O contexto histórico da obra O céu está vermelho, 
de Giuseppe Berto

Orientadora: Patricia Peterle

Este trabalho propõe uma análise do livro Il cielo è rosso, de 1947, do escritor 
Giuseppe Berto. Giuseppe foi voluntário na Guerra Abissínia em 1935, e defendeu 
a África Oriental durante quatro anos. Foi capturado e exilado num campo de 
concentração no Texas e durante o tempo no exílio escreveu suas duas grandes 
obras, Le opere di Dio (1948) e Il cielo è rosso. Veio a falecer em 01 de novembro 
de 1978 na cidade de Roma devido a um câncer. A tradução O céu está vermelho 
(1950), que no Brasil foi traduzida somente a partir da segunda edição da obra 
italiana, foi publicada pela Gráfica Editora Brasileira Ltda. A história se passa 
durante no final da II Guerra Mundial e baseia-se na vida de quatro adolescentes, 
Danielle, Tullio, Giulia e Carla que enfrentam as dificuldades de viverem sem suas 
famílias e terem que sobreviver mesmo sem nenhuma ajuda. A pesquisa terá um 
cunho histórico e falaremos da editora, coleção, série, tradutor e contexto histórico 
no ano da publicação tradução no Brasil em 1950.

Tadeu Macedo

A mulher na visão poética de Dante
Orientadora: Vilma De Katinsky

A presente pesquisa, em fase final, vem demonstrar a visão que o poeta Dante 
Alighieri constrói ao longo da sua trajetória poética acerca da mulher. Faço uma 
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analise de alguns poemas do conjunto das rimas, assim como de poemas retirados 
do prosímetro — Vida Nova — buscando demarcar os diferentes tipos de aparições 
femininas nas obras citadas e as imagens que poeta tem destas. Faço incursões 
em alguns modelos femininos surgidos no seu poema da fase adulta, A Divina 
Comédia, para demonstrar que a visão da mulher construída ao longo da produção 
lírica de Dante, prevalece em modelos como Francesca da Rimini e Matelda.

Vinicio Corrias

Avaliação da produção oral em lingua estrangeira: 
alguns aspectos teóricos 

Orientadora: Fernanda Landucci Ortale

A avaliação na sala de aula é muitas vezes considerada como fase final do processo 
de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. Dessa forma, deixa-se de 
utilizar um instrumento chave para o desenvolvimento de competências nos 
aprendizes, já que poderia ser mais util que o mesmo acompanhasse e modificasse 
o processo de ensino-aprendizagem, em vez de somente dar conta dos resultados. 
Este trabalho tem o propósito de (a) apresentar os tipos de avaliação em língua 
estrangeira possíveis dentro e fora da sala de aula; (b) discutir instrumentos de 
avaliação que a literatura indica para o desenvolvimento da habilidade de produção 
oral; e, enfim, (c) focar na relação existente entre avaliação e os diferentes modelos 
de competência comunicativa.

Palavras-chave: avaliação, produção oral e competência comunicativa

Vitória Garcia Rocha

O ensino de língua italiana nas salas multisseriadas dos CELS
Orientadora: Paola Giustina Baccin

As classes multisseriadas de língua estrangeira possuem características próprias 
e necessitam ser estudadas mais profundamente, pois outros caminhos devem 
ser encontrados para facilitar o trabalho do educador e melhorar a capacidade 
comunicativa dos alunos. Este artigo tem como objetivo propor o estudo dos 
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gêneros textuais nas salas multisseriadas de língua italiana. Com base nas teorias 
de autores como Schneuwly, Dolz, Marcuschi e segundo propostas dos PCNS de 
língua portuguesa e língua estrangeira pretende-se despertar a reflexão sobre o uso 
de sequências didáticas (SDS) com gêneros textuais. As SDS podem complementar 
o livro didático e solucionar dificuldades apresentadas pelos aprendizes durante o 
processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira em questão.
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PROGRAMA

Abertura
PRÉDIO LETRAS – SALA 266

9h00 – 10h00

“Balanço da experiência do primeiro biênio. Temas e problemas”
Profª Drª Patricia Peterle

Prof. Dr. Andrea Santurbano
Profª Drª Lucia Wataghin

Comunicações

PRÉDIO LETRAS – SALA 266
10h00 – 12h00

Aislan Camargo Maciera
O “fenômeno” Pitigrilli no mercado editorial brasileiro

Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva
O manifesto futurista traduzido no Brasil

Anna Pooely Gaest Odorizzi
A Editora Instituto Progresso Editorial (IPE)

Celene da Silva Ribeiro
Fontamara nos jornais Folha de São Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite

Égide Guareschi
Carlo Sforza: uma perspectiva

Erica Salatini
Presença feminina na literatura italiana traduzida no Brasil entre 1900 e 1950
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PRÉDIO LETRAS – SALA 266
14h00 – 16h00

Fernanda Moro Cechinel
Projeto Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana Traduzida no Brasil 

(1900–1950)

Ivair Carlos Castelan
Breve panorama do mercado editorial brasileiro entre os anos de 1900 a 1950

Juliana Venera Inacio
A cultura italiana refletida em Letras Brasileiras

Leonardo Rossi Bianconi
Diário de um (ex) fascista: a tradução da obra de Carmine Senise no Brasil

Rafael Zamperetti Copetti
Considerações sobre a recepção de Giovanni Papini no Brasil

Pedro Heise e Sara Debenedetti
Poesia italiana traduzida no Brasil até 1950

Suélen de Bortolo
Ignazio Silone e a tradução de Il seme sotto la neve

Maria Amelia Dionisio e Tadeu Macedo
Benedetto Croce: recepção das reflexões sobre arte no Brasil

Encerramento
PRÉDIO LETRAS – SALA 266

16h30 – 19h00

“Perspectivas de pesquisa”
Profª Drª Patricia Peterle

Prof. Dr. Andrea Santurbano
Profª Drª Lucia Wataghin
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RESUMOS

Aislan Camargo Maciera
O “fenômeno” Pitigrilli no mercado editorial brasileiro

Pitigrilli, pseudônimo do escritor torinese Dino Segre (1893-1975), pode ser 
considerado um dos maiores fenômenos da literatura italiana da primeira 
metade do século XX. A afirmação pode ser feita se levarmos em consideração 
a quantidade de obras publicadas pelo autor nesse período, e não se refere 
exatamente à sua qualidade como escritor. Em uma breve pesquisa, encontramos 
49 obras publicadas, entre romances e novelas, no período que vai de 1915 a 1974. 
Assim sendo, Pitigrilli é um dos escritores italianos mais traduzidos no Brasil, 
sobretudo a partir da Era Vargas (década de 30), período caracterizado por um 
surto editorial que apresentava novas traduções ao mercado editorial brasileiro. 
A presente comunicação tem a intenção de analisar esse fenômeno do mercado 
editorial chamado Pitigrilli, sob a perspectiva da indústria cultural e da literatura 
de consumo, bem como apresentar alguns dados iniciais de uma pesquisa que visa 
a esclarecer os motivos pelos quais o autor fez tanto sucesso em nosso país, e como 
teria sido a sua recepção, tanto pelo mercado editorial quanto pelo público leitor.

Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva
O manifesto futurista traduzido no Brasil

O Manifesto do Futurismo é lançado em 1909 nos periódicos Gazzetta dell’Emilia 
e Le Figaro, inaugurando uma das vanguardas europeias mais expressivas. Apesar 
da origem italiana, é principalmente por meio da França que ele repercute aos 
demais países. No Brasil, ainda em 1909, há a notícia de duas traduções brasileiras 
do manifesto, sendo a primeira em Natal, pelo jornal A República, por Manuel 
Dantas, e a segunda em Salvador, pelo Jornal de Notícias, por Almachio Diniz. 
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisá-las no tocante à sua 
repercussão e importância para o movimento modernista que se efetivará a partir 
dos anos 1920.

Anna Pooely Gaest Odorizzi
A Editora Instituto Progresso Editorial (IPE)

A Editora Instituto Progresso Editorial (IPE), fundada por Francisco Antônio 
Matarazzo Sobrinho em 1947, foi uma das editoras que surgiu durante o período 
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da efervescência cultural paulistana. O IPE durante sua atividade, que durou pouco 
menos de dois anos, contemplava diversas áreas do conhecimento e da cultura, 
dando ênfase tanto a literatura nacional quanto a estrangeira. No que se refere 
à publicação da literatura italiana, a editora divulgou algumas obras tais como: 
A romana, de Alberto Moravia; Eu fui chefe da policia de Mussolini e História da 
literatura italiana, de Attilio Momigliano. Pretende-se fazer uma breve analise dos 
paratextos de alguns livros publicados pela editora durante a sua existência.

Celene da Silva Ribeiro
Fontamara nos jornais Folha de São Paulo, Folha da Manhã e 

Folha da Noite

Nessa comunicação pretendo analisar textos de fontes primárias, pesquisados e 
coletados nos acervos dos jornais Folha da Manhã, Folha da Noite e Folha de São 
Paulo, no período de 1962 até o início do século XXI, em que foram identificados 
10 textos que tratam do romance inaugural do escritor italiano Ignazio Silone, 
publicado em 1933, primeiramente em língua alemã, e que só depois, em 1947, 
chegou ao mercado editorial italiano por meio da editora Faro. Por meio da 
pesquisa realizada, é possível traçar um perfil de como o escritor é visto pela 
cultura brasileira nas primeiras décadas do século XX, no corpus levantado. Para 
tal escopo, será necessário ainda refletir sobre o tradutor Aristides Lobo, sobre as 
editoras Athena (ou Atena) Editora, (São Paulo e Rio de Janeiro), que publicou a 
obra Fontamara em 1942,  e a editora Berlendis & Vertecchia Editores (São Paulo), 
que publicou-a em 2003. É interessante notar que nas décadas de 1930 e 1940, a 
produção intelectual siloniana teve uma grande repercussão nas revistas culturais 
e periódicos, com destaque para obras escritas durante o exílio. O objetivo do 
presente trabalho é refletir em específico sobre a divulgação da obra Fontamara, 
traduzida no Brasil na década de 1920 para várias línguas.

Égide Guareschi
Carlo Sforza: uma perspectiva

Dentro da listagem de livros que integram o projeto Dicionário bibliográfico digital 
da literatura italiana traduzida no Brasil, chamam a atenção alguns títulos como, Os 
italianos como realmente são (1943) e Os construtores da Europa moderna (1937), 
escritos pelo Conde Carlo Sforza (1873-1952). Ele foi um cidadão-intelectual de 
grande atuação publicitária e política, tendo figurado na área diplomática por 
alguns anos como ministro das relações exteriores da Itália. Nesse sentido, este 
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trabalho pretende fazer uma leitura da perspectiva apresentada por Sforza, nesses 
dois livros traduzidos no Brasil e, além disso, busca compreender as circunstâncias 
que estimularam tais traduções.

Erica Salatini
Presença feminina na literatura italiana traduzida no Brasil 

entre 1900 e 1950

A participação de algumas mulheres na escrita literária italiana no começo do 
século passado é o tema desta comunicação. Pretendemos apresentar algumas 
escritoras italianas que foram traduzidas no Brasil entre 1900 e 1950, tais como 
Carolina Invernizio, Matilde Serao, Grazia Deledda, Alba de Céspedes, atentando 
para as particularidades de cada escrita. Pretendemos notar como a produção 
destas escritoras se diferenciava no que toca à questão de afirmação do papel da 
mulher na sociedade da época.

Fernanda Moro Cechinel
Projeto Dicionário Bibliográfico de Literatura Italiana 

Traduzida no Brasil (1900-1950)

O intercâmbio de ideias e valores entre Itália e Brasil, acredita-se, sempre foi 
intenso. E uma das formas de se verificar a intensidade dessas trocas é por meio da 
recepção da tradução das obras literárias, neste caso, das obras do escritor italiano 
Ignazio Silone durante a segunda metade do século XX no Brasil. Para tanto 
será apresentado um panorama das traduções de Fontamara (1942), A escola dos 
ditadores (1942) e A semente sob a neve (1947), com enfoque na tradução de Pão 
e vinho (1943). Para verificar a repercussão das obras fez-se um levantamento de 
algumas revistas literárias, periódicos e jornais do período pesquisado, entre essas 
destaca-se o Suplemento de Letras e Artes do Jornal A manhã do Rio de Janeiro. Esta 
pesquisa é um dos resultados do projeto Dicionário Bibliográfico de Literatura 
Italiana Traduzida no Brasil (1900-1950).

Ivair Carlos Castelan
Breve panorama do mercado editorial brasileiro entre os anos de 

1900 a 1950

O principal objetivo desta comunicação é esboçar um panorama, ainda que 
sucinto, do papel das editoras brasileiras na publicação das traduções de obras 
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italianas em português. Nossa abordagem concentrar-se-á, neste momento, no 
levantamento das principais editoras que publicaram, no período de 1900 a 1950, 
textos italianos traduzidos no Brasil. O embasamento teórico da presente pesquisa 
pautar-se-á, especialmente, nos escritos de Brito Broca e Laurence Hallewell.

Juliana Venera Inacio
A cultura italiana refletida em Letras Brasileiras

O periódico Letras Brasileiras foi fundado no início da década de 40 e era uma 
entre tantas publicações custeadas pelo Estado Novo. Mesmo que de maneira 
subliminar, as revistas patrocinadas pelo governo de Vargas, eram um meio de 
propaganda do mesmo, pois seria a associação de importantes intelectuais aos 
periódicos que tinham apoio do governo, fortalecendo assim sua propaganda. 
As revistas eram um dos poucos meios de informação da época, e no caso do 
periódico, Letras Brasileiras, se tratava de uma revista que abordava assuntos 
de caráter cultural. Escritores importantes do cenário literário brasileiro foram 
participantes do seu conteúdo e, através destes, intelectuais da cultura mundial 
foram citados e comentados em suas páginas. 
A partir daí, podemos ver as menções à cultura italiana, principalmente no 
âmbito literário. Escritores e poetas italianos são citados come ícones da literatura, 
seja Dante e Petrarca como referências sublimes de poesia; seja Marinetti como 
referência de uma “anarquia” futurista. Através de uma análise na revista Letras 
Brasileiras, pretende dar espaço para que esse reflexo da cultura italiana identificada 
em tal periódico seja visto.

Leonardo Rossi Bianconi
Diário de um (ex) fascista: a tradução da obra de Carmine Senise 

no Brasil

Após o armistício de setembro de 1943 - assinado entre o rei da Itália e os Aliados 
- muitos políticos italianos do Partido Fascista foram presos por soldados alemães. 
Carmine Senise era um deles, então chefe de polícia do Governo de Benito 
Mussolini. No exílio escreveu um diário contando um pouco de sua participação 
nos “acontecimentos mais notáveis da vida política italiana na primeira metade do 
nosso século”, mas esse diário foi destruído pelo próprio autor. No final da Segunda 
Guerra Carmine Senise volta para a Itália, porém não é recebido calorosamente 
pelos conterrâneos, pois os italianos naquele momento valorizavam os personagens 
que tinham contribuído para o fim do regime fascista. Em 1945 o político italiano 
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decide reescrever seu diário e o publica em 1946 com o título Quando ero capo 
della polizia. 
Logo em 1947 o livro de Senise foi traduzido por José Herculano Pires e publicado 
pela Instituto Progresso Editorial (IPÊ). Esta comunicação pretende apresentar 
o autor e sua obra, além de trazer a baila os interesses, observando o contexto 
histórico, em se traduzir essa obra, buscando alcançar uma interpretação da 
importância dessa tradução para o Brasil do pós-guerra.

Rafael Zamperetti Copetti
Considerações sobre a recepção de Giovanni Papini no Brasil

Nesta comunicação busco delinear um perfil de Giovanni Papini a partir de sua 
recepção no Brasil. Para tanto, valho-me dos paratextos de suas obras publicadas 
no Brasil bem como de artigos publicados em revistas literárias e culturais em 
que o autor é citado. Dentre suas obras publicadas no Brasil, constam Um homem 
acabado, pelo Clube do Livro de São Paulo em 1945; História de Christo, pela A. 
Tisi & Cia de São Paulo em 1924; e A vida de Santo Agostinho, pela Civilização 
Brasileira, do Rio de Janeiro, em 1937.

Pedro Heise e Sara Debenedetti
Poesia italiana traduzida no Brasil até 1950

Até 1950, a poesia italiana parece ter sido pouco traduzida no Brasil. Excetuando-
se a Divina comédia, que teve mais de dez edições no período que vai desde sua 
primeira tradução, em 1843, até a data limite desta pesquisa, nota-se que poucos 
foram os poetas traduzidos. Contamos também com duas antologias de prosa 
e poesia italianas publicadas no Brasil, uma em 1843, e outra em 1927. Merece 
destaque, ainda, Luiz Vicente De Simoni, médico italiano radicado no Rio 
de Janeiro. Além de prolífero tradutor de poesias, traduziu libretos de óperas 
italianas e de óperas brasileiras para o italiano, como é o caso de O Guarani, de 
Carlos Gomes. Com este estudo pretende-se aprofundar a visão historiográfica 
da literatura italiana traduzida no Brasil no que tange à poesia. Neste sentido, 
será proveitoso traçar um paralelo com outras literaturas traduzidas no Brasil 
no mesmo período analisado, buscando assim relativizar a escassa realização de 
traduções da poesia italiana em nosso país.
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Suélen de Bortolo
Ignazio Silone e a tradução de Il seme sotto la neve

Esse presente trabalho propõe uma breve análise da tradução da obra Il seme sotto 
la neve, (1942) de Ignazio Silone, cuja obra traduzida como A semente sob a neve 
em 1947, pela Editora Brasiliense, por Eglantina Santi. Silone nasceu na província 
de Áquila em 1° de maio de 1900 e foi um dos fundadores do partido comunista 
italiano. Foi exilado na Suíça e durante esse período escreveu as obras Fontamara 
(1933), Pane e vino (1937) e Il seme sotto la neve (1941), que a primeira versão saiu 
em alemão entre os anos de 1939 e 1940. Um ano depois saiu a primeira versão 
para o italiano. Veio a falecer em22 de agosto de 1978 depois de uma longa doença 
na cidade de Genebra, mas foi sepultado em Pescina. Nesse trabalho iremos 
fazer uma análise entre algumas partes da obra, pois o pesquisa ainda está em 
andamento, abordando o campo da tradução cultural. 

Maria Amelia Dionisio e Tadeu Macedo
Benedetto Croce: recepção das reflexões sobre arte no Brasil

Ao pensar na concepção de teorias e reflexões acerca da literatura e da arte no início 
do século XX o nome de Benedetto Croce certamente irá figurar. Muito conhecido 
por seus escritos filosóficos Croce também teve uma grande participação dentro 
da crítica literária e dos estudos da arte, dentre os quais questões como as de 
estética foram amplamente discutidas pelo autor. Para ele a arte não pode ser vista 
como um privilégio de poucos, mas sim deve ser encarada como uma atribuição, 
uma função imanente em cada ser humano, pois a arte para ele é advinda da 
intuição que é inata. Dentro do campo artístico a literatura é encarada como 
uma das manifestações materiais da arte e ainda que seja subdividida em gêneros 
(prosa e poesia) para uma maior facilidade de compreensão e memorização dos 
leitores, deve ser encarada como parte da unidade, que Croce chama de Espírito, 
que compõe a arte. Sendo assim o presente trabalho pretende buscar os vestígios 
da recepção das reflexões sobre arte de Benedetto Croce, no Brasil, no público 
intelectual da primeira metade do século XX.



anotações


