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La collana CILBRA prevede la pubblicazione di studi di carattere linguistico, 
letterario e culturale inerenti le tematiche oggetto di ricerca del Centro di 
Studi Comparati italo-luso-brasiliani. Tali tematiche comprendono, in ambito 
linguistico, l’analisi contrastiva tra il portoghese inteso nelle sue varianti europea, 
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materiali per l’insegnamento del portoghese e dell’italiano come LS ad un universo 
d’apprendenti rispettivamente di lingua italiana e di lingua portoghese. Per quanto 
riguarda l’ambito letterario e culturale, in senso lato, si privilegeranno i risultati 
di ricerche che approccino, con una visione comparatistica e multidisciplinare 
dei sistemi letterari, lo studio del rapporto tra canone letterario e produzione 
letteraria contemporanea, non trascurando i rapporti costituiti in passato e nel 
presente fra la letteratura italiana e quelle lusofone. Si darà particolare attenzione 
agli scrittori legati alla diaspora italiana in Brasile e a quelli che, aventi come 
lingua di origine il portoghese, percorrono il binario del bilinguismo letterario. 
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cecíliA SAntAncHè

O Ensino do Português língua não materna na Itália: 
algumas observações 39

celiA PedroSA

A poesia como translíngua e experiência do confim 40

ceSAr AuguSto gArciA liMA

A migração digital de Victor Heringer 41

cláudiA MAiA

O estrangeiro e a arte de narrar em A chave estrela,
de Primo Levi 42

clóviS MeireleS nóbregA Júnior

O amor no epicentro da guerra: espaço e representação em
O filho da mãe, de Bernardo Carvalho 43

criStiAn SouzA de SAleS

Potências da escrita de mulheres negras do Brasil: de Carolina
de Jesus a Conceição Evaristo 44

criStinA FirMino SAntoS

“Como coisas tão díspares se juntam pelo nome”:
Gonçalo M. Tavares e Nuno Ramos ou a escrita em movimento
e a inquirição da matéria 45



dAlvA MArtinS de AlMeidA

A constituição da rede de memória coletiva afro-brasileira 
pela relação avó-neta na literatura infantil contemporânea 46

dAnielA MorAeS neveS

Murilo Mendes: pontes migratórias na poesia 47

dAnielA SPinA

Pensar na literatura da diaspora goesa em Portugal e no mundo:
qual cânone para a literatura indo-portuguesa? 48

dAnielA SPinelli

Reflexões sobre a recepção brasileira da ocupação militar
de Gabriele D’Annunzio, em Fiume 49

dAnuzA AMérico FeliPe de liMA

A dimensão diaspórica de Estação das Chuvas,
de José Eduardo Agualusa 50

déborA lucAS duArte

O homem desenraizado: a identidade do exílio
em Tzvetan Todorov 51

deniSe diAS

Já é tempo de descobrirmos a América: a presença árabe
em Jorge Amado 52

deniSe MArcoS buSSoletti

Viagens e destinos nostálgicos: Clarice Lispector e a escrita
de pesquisa como exercício de alteridade 53

deniSe MAriA MArgonAri, MAriA eugeniA SAvietto

A italianidade presente na figura do imigrante no Brasil: 
uma análise de piadas e histórias em quadrinhos 54

dYHorrAni dA SilvA beirA

Identidades em devir: A construção de novas literaturas 55

ednA MAriA doS SAntoS

A poesia de Agostinho Neto: intelectual orgânico,
poeta que revolucionou a construção da modernidade angolana 56



egiSvAndA i. A. SAndeS, Monique cArbone cintrA

Aspectos da interlíngua no ensino e aprendizagem do português
como língua estrangeira por alunos italianos – algumas reflexões 57

elAine MArtinS

O Transístor de Murilo Mendes: uma leitura dos deslocamentos
do poeta brasileiro de Roma 58

elcio lucAS de oliveirA

Clarice Lispector: do não pertencimento ao anseio de eudaimonia 59

eleonorA ziller cAMenietzki

Expansão, Internacionalização e o Curso de Letras: 
uma avaliação a partir da experiência na UFRJ 60

eliziAne FernAndA nAvArro

O Mato Grosso dos viajantes europeus 61

eloiSA PilAti

Comparações sintáticas entre o Português Brasileiro e
o Português Europeu: utilizações para o ensino de línguas:
questões de ordem 62

eMMA de lucA

Capo Verde, qui la lingua scorre in creolo. 
Immagini di un’esperienza 63

ernAni ceSAr de FreitAS, déborA FAcin

Presenças que se (des)encontram: o “eu” negro na música
e na poesia 64

eunice t. PiAzzA gAi

Face a face com a pura existência: um estudo sobre o tédio e
o transcendente em textos de Fernando Pessoa 65
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Presentazione

Viviamo un momento di straordinarie migrazioni. Negli ultimi 
decenni, individui, famiglie e popolazioni intere si sono spostati dall’est 
all’ovest e dal sud al nord del mondo, in fuga da conflitti e guerre, 
persecuzioni etniche e religiose, carestie e fame, cercando migliori 
condizioni di vita in altri paesi e continenti. Questo genera in chi è 
investito da tale flusso migratorio timori, paura di perdere identità, 
diritti e privilegi acquisiti, nonché diffidenza verso colui che è straniero. 
D’altra parte, chi arriva ha una storia talvolta lacerante di vita e cerca di 
integrarsi e di essere accettato. 

Se da una parte la facilità degli spostamenti e la velocità dei nuovi 
mezzi di comunicazione ha generato la speranza e l’attesa che le 
strade del mondo siano di libero accesso per tutti, dall’altra assistiamo 
all’ergersi di sempre nuovi muri e frontiere, a fenomeni di diffidenza e 
intransigenza che talvolta sfociano in vero e proprio razzismo, a conflitti 
locali o nazionali di origine etnica o religiosa, a separazioni sempre più 
marcate fra chi possiede molto e chi è stato privato anche del minimo 
necessario per vivere. 

Tutto ciò sollecita nuovi approcci di ricerca e lo stesso concetto 
d’identità monolitica è messa in discussione, in funzione della necessità 
di ripensare il mondo e la propria cultura in termini dialogici, in cui 
ogni paese apporta il suo contributo e ne accoglie altri. Discipline 
come la linguistica, la letteratura comparata, l’antropologia culturale, 
la sociologia, la storia contemporanea e la geografia umana possono e 
devono dialogare e proporre, possibilmente, studi e nuove interpretazioni 
di tali fenomeni. 

Il nostro scopo è stato quello di proporre una riflessione 
interdisciplinare in ambito linguistico e letterario su come il fenomeno 
delle migrazioni incida sulle culture, letterature e lingue che, volenti o 
nolenti, si trovano a dialogare. Sappiamo che da sempre sono stati gli 
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artisti e gli scrittori a indicare per primi, con le loro opere, segni, sintomi 
e dinamiche di un fenomeno come quello migratorio che, seppure 
non nuovo nella storia dell’umanità, continua a generare incontri e 
scontri, ibridazioni, contaminazioni, derivazioni linguistico-letterarie, 
plurilinguismo, fusione di nuove forme estetiche in grado di rendere 
situazioni di confine fra culture diverse. Come gli scrittori reagiscono 
oggi a tutto ciò? Che proposte hanno? Che opere e generi creano? 
Che linguaggio propongono per interpretare l’anima e la coscienza di 
ciascuno dei singoli protagonisti? E come tutto ciò si proietta sul canone 
linguistico e letterario dei soggetti coinvolti? 

A queste domande si cerca di dare alcune risposte in questo congresso, 
Culture e letterature in dialogo: identità in movimento / Culturas e 
literaturas em diálogo: identidades em movimento che si inserisce fra le 
attività del CILBRA e che si realizza in collaborazione con tre università 
brasiliane: Universidade de Brasília, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e Universidade Federal de Goiás. 

I temi qui proposti dai colleghi arrivati da centri di ricerca e università 
di numerosi paesi non sono circoscritti al mondo lusofono, ma si 
costituiscono come una riflessione complessa e articolata sui fenomeni 
dei contatti linguistici e letterari tra diverse realtà culturali del passato 
e del presente.

Vera Lúcia de Oliveira e Paula de Paiva Limão
Perugia, maggio 2016 




