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A coordenação do GT (biênio 2012-2014) foi composta por Ana Lúcia Liberato 

Tettamazy (Coordenadora), Vera Lúcia Cardoso Medeiros (Vice-coordenadora) e Sylvie 

Dyon (Secretária). 

Destacamos como principais atividades do Biênio: 

 

1. Realização do III Seminário Brasileiro de Poéticas Orais/ Encontro 

Intermediário do GT de Literatura Oral e Popular  

2. Apoio na divulgação e manutenção do Portal de Poéticas Orais, vinculado 

ao Projeto Rede Cartografia de Poéticas Orais do Brasil 

3. Continuidade da Edição da Revista Eletrônica do GT Boitatá (semestral) 

4. Participação nas atividades vinculadas à ANPOLL 

5. Eleição da nova Comissão Coordenadora 

 

1. Realização do III Seminário Brasileiro de Poéticas Orais/ Encontro 

Intermediário do GT de Literatura Oral e Popular  

O evento, realizado de 16 a 20 de setembro de 2013 na UFRGS, em Porto 

Alegre/RS, em linhas gerais, cumpriu com seus propósitos. Deu continuidade ao seu 

caráter de Encontro Intermediário do GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL, haja 

vista o expressivo número de participantes vinculados a pesquisadores e centros de 

investigação dessa área (é o caso dos grupos de Belém/PA, Salvador/BA, Londrina/PR e 

João Pessoa/PB). Também foi capaz de mobilizar outros campos do saber e 

perspectivas locais e regionais. Como elementos de destaque na Programação, 

apontamos a produtiva interlocução dos participantes com agentes culturais locais, 



que contribuíram para a reflexão sobre as práticas orais e poéticas na vida social. 

Destacamos ainda a qualidade e o interesse despertado pelas produções audiovisuais, 

que agregam as novas tecnologias e suportes aos estudos de poéticas orais, e o 

expressivo número de debates de profissionais do ensino e de áreas conexas em torno 

das práticas orais em contextos de trabalho. 

 A Programação considerou os cinco eixos de discussão previstos (1. Autoria, 

performance, língua e ensino, 2. Espaços, saberes e transmissão: práticas culturais e 

populares, 3. Vozes da cidade: periferias e mídias, 4. Vozes ameríndias e 5. Vozes 

africanas e negras). Desde as atividades de planejamento e organização, houve um  

considerável envolvimento de diferentes agentes e instituições. Foi criado um blog 

(http://poeticasoraisufrgs.wordpress.com/), em que eram fornecidas informações 

sobre o local e a estrutura do evento, bem como sobre o andamento das ações 

(atualizadas por meio de circulares) e sobre links, sites e outras informações 

vinculadas. Havia ainda uma página do evento no Facebook (https://pt-

br.facebook.com/poeticasoraisufrgs),  em que ocorreu uma ativa circulação de 

postagens e até debates antes mesmo da sua realização. No blog foram publicados os 

resumos das comunicações e uma lista com informações e divulgações de trabalhos e 

pesquisas dos palestrantes e convidados, promovendo um conhecimento prévio dos 

envolvidos no Seminário. Conforme previsto, a Comissão Organizadora publicou os 

cerca de 40 textos recebidos como um dossiê na Revista Nau Literária 

(http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria, vinculada ao PPG em Letras da UFRGS), no volume 2 

do ano de 2013.  

O debate sobre as especificidades do nosso campo de estudos já vem de algum 

tempo ocupando os espaços de interlocução do GT, seja nos encontros no ENANPOLL, 

seja nas publicações e eventos promovidos pelos seus membros.  Um elemento 

importante na proposta desta terceira edição do Seminário Brasileiro de Poéticas Orais 

foi a articulação com as comunidades e os sujeitos colaboradores de nossas pesquisas. 

Sendo assim, fizeram-se presentes nas atividades do evento os mestres de tradição 

oral, não só nos momentos de atividades culturais, mas também nas mesas e debates 

(o oficineiro e líder comunitário da Restinga José Carlos dos Santos, a griô Ana 

Centeno, o mestre músico e griô Paraquedas e sua Banda, o oficineiro e educador 

popular Seu Jorge junto a sua Banda, os professores e lideranças Zaqueu Claudino e 



Vherá Poty, dos povos Kaingang e Guarani).  Cumpre também destacar a acolhida 

positiva, pelos palestrantes/debatedores e pelo público, das duas sessões de Prosa 

(A)fiada, em que foram abordados temas complexos e polêmicos como autoria 

coletiva, literatura produzida nas periferias, escritas indígenas (marcadas pela 

interculturalidade) e formação de cânones. Por fim, inseridos nessa lógica de 

deslocamentos simbólicos e espaço-temporais, ocorreram oficinas e debates de 

participantes do grupo com estudantes jovens e adultos do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (IFRS), localizado no bairro Restinga, na cidade de Porto Alegre/RS.  

Tivemos cerca de 100 pessoas inscritas como ouvintes e apresentadores de 

trabalhos. A esse número acrescentamos em torno de 40 pessoas, entre monitores 

voluntários, bolsistas de iniciação científica e de extensão e palestrantes e 

debatedores convidados. Em dois turnos durante o evento, ocorreu um Encontro do 

GT, em que foram encaminhados alguns assuntos, entre os quais as futuras 

candidaturas para a Coordenação do GT, a ser eleita no XXIX ENANPOLL, em 

Florianópolis, e para a organização do IV Seminário Brasileiro de Poéticas Orais, 

possivelmente na cidade do próximo coordenador. 

 

2. Apoio na divulgação e manutenção do Portal de Poéticas Orais, vinculado ao 

Projeto Rede Cartografia de Poéticas Orais do Brasil 

Esse Projeto, coordenado pelo professor Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes, é 

ligado ao GT de Literatura Oral e Popular da ANPOLL e iniciou em 2007. Sua principal 

meta é constituir um panorama cartográfico acerca das pesquisas sobre poesia oral, de 

modo a verificar quais são os textos poéticos orais estudados pelos pesquisadores, os 

objetivos e os referenciais teórico-metodológicos empregados no encaminhamento 

das pesquisas com poesia oral realizadas no Brasil. Além da construção de uma 

metacrítica a respeito das pesquisas em poesia oral, os estudos têm estabelecido uma 

rede entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e instituições que 

trabalham com oralidade, contribuindo para a formação de núcleos interdisciplinares e 

interinstitucionais. Recentemente foi criado o Portal de Poéticas Orais, que vem a se 

constituir como um importante meio de armazenamento e divulgação de acervos, 

estudos, produções e materiais que dizem respeito aos estudos de poéticas orais no 



Brasil. A Revista Boitatá, periódico semestral vinculado ao GT, passa a ser hospedada 

no Portal sob o endereço http://revistaboitata.portaldepoeticasorais.com.br/.  

 

3. Continuidade da Edição da Revista Eletrônica do GT Boitatá (semestral) 

Boitatá é uma revista eletrônica (ISSN 1980-4504), publicação do GT de Literatura 

Oral e Popular. Anteriormente disponível no endereço 

http://www.uel.br/revistas/boitata/, agora está hospedada no Portal de Poéticas 

Orais, conforme mencionamos acima. Essa publicação tem por objetivo principal 

disseminar artigos decorrentes de pesquisas sobre as poéticas da voz e sobre a 

literatura popular e está com sua periodicidade atualizada. Durante essa Gestão, foram 

publicados os seguintes números com os respectivos temas: n.14 – ago.dez. 2012: 

Oralidade e Mídia; n.15 – jan.jul.2013: Performance e poéticas da voz; n.16 – 

ago.dez.2013: A Canção; n.17: jan.jul.2014: Vozes da francofonia: oralidade e cultura 

popular. Os editores foram os professores Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes 

(UEL) e Dr. Cláudia Neiva de Matos (UFF). 

 

4. Participação nas atividades vinculadas à ANPOLL 

A Coordenadora participou do Encontro de coordenadores de Programas de 

Pós-graduação e de GTs promovido pela Coordenação da ANPOLL.  Com o tema 

“Letras e Linguística hoje: aspectos sociais e teóricos”, o evento ocorreu de 1 a 3 de 

julho de 2013 em Florianópolis, na UFSC. Os principais temas debatidos na ocasião 

foram relativos a mudanças na CAPES em relação aos critérios de avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação. Também houve debates e informações acerca das 

políticas dos órgãos de fomento em relação à  área. 

No XXIX ENANPOLL, ocorrido de 9 a 11 de junho em Florianópolis, 

acompanhamos as discussões da pauta geral, focadas nos 30 anos da Associação e nas 

perspectivas da área de Letras e Linguística. Para a Programação do GT, foram 

previstas Sessões Comentadas de Apresentação de Trabalhos e uma Palestra com a 

professora convidada, Dr. Alai Garcia Diniz (UNILA/UFSC). Segue abaixo a descrição: 

PROGRAMAÇÃO XXIX ANPOLL / GT DE LITERATURA ORAL E POPULAR 
 



09 de junho, 14h-15h 
Sessão de comunicações: Cartografia das poéticas orais - Debatedora: Alai Garcia 
Diniz (UNILA/UFSC) 
1.     A REMEDIAÇÃO DIGITAL E AS NARRATIVAS PERIFÉRICAS: O CASO DE MARAGATO. 
Mauren Pavão Przybylski (UFRGS) 
     
2.     VERBALIZAR A INSEGURANÇA: TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO E MEDOS 
CONTEMPORÂNEOS O IMAGINÁRIO SIMBÓLICO DAS LENDAS URBANAS. Sylvie Dion 
(FURG) 
 
15-16h30min 
 
Palestra Performance, oralidade e xamanismo, com a professora convidada Alai 
Garcia Diniz (UFSC). 
 
10 de junho, 08h-10h30min  
Sessão de comunicações: Cartografia das poéticas orais II – Debatedora: Ana Lúcia 
Liberato Tettamanzy (Coordenadora do GT) 
1.     CARTOGRAFIAS POÉTICAS NO SALGADO PARAENSE. Josebel Akel Fares (UEPA) 
 
2.     A VOZ DE UM VAQUEIRO DO MARAJÓ: EVOCAÇÃO DOS SABERES, MEMÓRIAS, 
CULTURAS E EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA. Délcia Pereira Pombo (UEPA) 
     
3.     (ENTRE)LAÇOS, LÁGRIMAS E PROEZAS: REPERTÓRIO POÉTICO-ORAL DE 
VAQUEIROS DO VALE DO PAMPÃ / MG – Maria de Fátima Rocha Medina (Centro 
|Universitário Luterano de Palmas- CEULP/ULBRA) 
     
4.   A VELHA MNEMOSYNE NARRA A MITOPOÉTICA DO BOTO – Zaline do Carmo 
Wanzeler (UEPA) 
 
10 de junho, 14h-16h30min 
Sessão de comunicações: Interfaces entre oralidade e escrita – Debatedora: Vera 
Lúcia Cardoso Medeiros (Vice-Coordenadora do GT) 

1. A COMICIDADE DESCONSTRUINDO O MITO DO GAÚCHO EM CASOS DO 

ROMUALDO DE SIMÕES LOPES NETO - Lisana Teresinha Bertussi (UCS) 

2. AS FACES DA (IN)FIDELIDADE E O RETORNO DO MARIDO SOLDADO, A PARTIR 

DO ROMANCE ORAL A BELA INFANTA - Carolina Veloso Costa (FURG) 

3. POÉTICAS ORAIS EM COLARES/PA – Danieli dos Santos Pimentel (PUCRS) 

 
11 de junho 
8h-9h – Debate: Cultura popular e oral e políticas públicas nas áreas da educação e 
da cultura. Mediação: Professora Vera Lúcia Cardoso Medeiros 
 
9h – 10h – Reunião do GT 
Pauta:  



- Eleição da Nova Coordenação e de editores da Revista Boitatá 
- Comissão organizadora do IV Seminário Brasileiro de Poéticas Orais 
- Outros assuntos 
 

5. Eleição da nova Comissão Coordenadora 

Na Reunião do GT ocorrida durante o XXIX ENANPOLL, foram eleitos os membros 

da Coordenação para o Biênio 2014-2016: 

- Coordenadora: Prof. Dr. Vera Lúcia Cardoso Medeiros (UNIPAMPA) 

- Vice-Coordenador: Prof. Dr. José Guilherme dos Santos Fernandes (UFPA) 

-Secretária: Prof. Dr. Mauren Pavão Przybylski 

Foram ainda indicados, para o mesmo período, como Editores da Revista Boitatá, 

os professores Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL) e Ana Lúcia Liberato 

Tettamanzy (UFRGS). 

 

 

Porto Alegre, junho de 2014. 
 

Ana Lúcia LiberatoTettamazy - Coordenadora 
Vera Lúcia Cardoso Medeiros - Vice-Coordenadora 

Sylvie Dion - Secretária 


