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M. Luci De Biaji Moreira

Luci Moreira – Você poderia contar
um pouco da sua carreira para os leitores da Portuguese Newsletter?
Severino Albuquerque – Eu venho de uma família de muitos
médicos; então, aos 17 anos,

quando dei por mim, já estava
no primeiro ano de Medicina na
UFPE, me formando em 1975
mas nunca exerci a profissão,
tendo me graduado logo depois,
em Letras, na Católica do Recife.
Destaque, continued on pg. 2

FROM THE EDITOR
Estamos vivendo uma nova realidade, com relação ao ensino de línguas nos Estados Unidos. A nova
administração americana propõe
cortes totais no NEH, NEA, Title
VI (MLA Newsletter 16/3/2017).
Colleen Flaherty (Inside Higher
ED) observa que muitas universidades decidiram caminhar em outra direção, eliminando totalmente
ou diminuindo a obrigatoriedade
de línguas estrangeiras no currí-

culo. Lamentável. Não podemos
ficar alheios a estas mudanças.
Chamamos a atenção do leitor para
a entrevista de Severino Albuquerque como Destaque
Destaque.. Ao se aposentar, Severino faz uma brilhante retrospectiva de sua vida acadêmica
e professional, com conselhos valiosos. O Ponto de Vista,
Vista , de Giulia
Ricco, em contrapartida, mostra
o início de sua carreira acadêmi-

ca. Os conselhos de Severino, com
certeza, poderão fazer a diferença.
Em Oxente
Oxente,, anunciamos o novo
imortal da ABL: o escritor e diplomata João Almino, muito admirado nos Estados Unidos também.
Informações
sobre
como
e quando colaborar com a
sua
newsletter
encontram-se
em
<http://www.aatsp.org/
p a g e / Po r t u g u e s e N e w s l e t t e r > .

Luci Moreira
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Ocorreu tudo muito rápido; publiquei um livro de poesia ((Exercício:
Exercício:
exercícios),
exercícios
), também em 1975, e, no
ano seguinte, já vim para os EUA
com uma bolsa IIE/Fulbright para
fazer o M.A. em Literatura Anglo-Americana na UNC-Chapel Hill.
Continuei na UNC para o doutorado em Literatura Comparada e,
ainda ABD, comecei a ensinar em
Cornell e, um ano depois, em 1983,
na UW-Madison. O que realmente
tem dominado a minha carreira desde o início é o interesse pelo teatro
brasileiro. Comecei com a tese de
doutorado sobre a representação da
violência no teatro latino-americano que, com muitas modificações,
se tornou o meu primeiro livro de
crítica, Violent Acts (1991). Logo
compreendi que não podia me dedicar a ambos: aos teatros brasileiro
e hispano-americano, tendo optado
pelo primeiro. Entre 1985 e 1995
publiquei dez artigos ou capítulos de
livros sobre o teatro brasileiro. Em
1996 saíram dois longos capítulos
sobre teatro brasileiro, acompanhados de igualmente longas bibliografias anotadas, no volume 3 da
Cambridge History of Latin American
Literature.. A seguir, comecei uma
Literature
longa pesquisa de campo no Brasil sobre performances da AIDS no
teatro brasileiro, o que possibilitou
a escrita e subsequente publicação
de Tentative Transgressions em 2004.
Dois dos congressos que organizei
(ver adiante) levaram à edição ou
(co-edição) de dois livros, um sobre
Joaquim Nabuco, em 2010, e outro,
Performing Brazil,
Brazil, com Kathryn Sanchez, em 2015. Ao longo de todo

esse tempo, tive um interesse secundário na pesquisa e ensino sobre
Clarice Lispector, tendo apresentado vários trabalhos em congressos,
publicado alguns artigos e ensinado
seminários de pós-graduação sobre
a autora. Tenho pesquisado também
sobre diários, principalmente os de
nuance homoerótica, inclusive os
de Lúcio Cardoso, Walmir Ayala e
do argentino Tulio Carella, com os
quais tenho me ocupado mais recentemente.

“

Até agora falei sobre pesquisa, mas
é importante ressaltar também o
ensino durante essas três décadas e
meia. Além dos cursos de literatura a
nível de graduação e pós-graduação,
lecionei também cursos de cinema,
de teatro e de cultura brasileira. Participei ativamente do crescimento
do programa de língua portuguesa
em Wisconsin, principalmente entre 1983 e 1988, e nos outros anos
como coordenador de cursos de língua, alternando sempre com meus
colegas. Ainda na década de 1980,
preparei, junto com Mary Schil, a
edição revista do livro de Claude
Português para principiantes (“o

lembro as centenas de
alunos que tive desde
os anos como teaching
assistant em Chapel
Hill, com os quais tanto
aprendi

livro verde de Wisconsin”), recém-revisto por Jared Hendrickson e publicado em versão digital, disponível
online para todos. Finalmente, lembro das centenas de alunos que tive
desde os anos como teaching assistant
em Chapel Hill, com os quais tanto aprendi, inclusive com os autores
das dez teses de doutorado que dirigi mais tarde.
LM – Você recebeu diversos prêmios em
reconhecimento ao seu trabalho, sendo todos importantes. Qual o impacto destes
prêmios na sua carreira profissional?
SA – Na verdade, foram poucos esses reconhecimentos; por todos, sou
imensamente grato. O primeiro, o
John Liddy Phelan Award, de 1992,
veio cedo na minha carreira e foi importante por ter reconhecido meu
trabalho em prol dos estudos latino-americanos na UW, cujo programa
cheguei a dirigir alguns anos mais
tarde. Orgulho-me de ter sido o primeiro agraciado com esse prêmio. O
Chancellor’s Distinguished Teaching
Award, em 2002, foi importante
para mim porque reconheceu minha
dedicação ao ensino de português
e literatura na UW. Na área de pesquisa, Tentative Transgressions ganhou
dois prêmios dos quais muito me orgulho, o Roberto Reis Award, concedido pela BRASA em 2005 (para
o melhor livro publicado sobre o
Brasil nos EUA entre 2003 e 2005)
e o Elizabeth Steinberg Award, concedido pela University of Wisconsin
Press em 2008, para o melhor livro
publicado pela editora entre 2003
continued on pg. 3
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LM – Você poderia comentar sobre alguma experiência memorável na UW-Madison?
SA – Eu gostaria de assinalar duas
experiências-chave. A primeira foi o
meu trabalho como diretor e instrutor principal do Summer Intensive
Portuguese Institute entre 1985 e
2015, sempre subvencionado pelo
US Department of Education
Title VI. Minhas reflexões sobre
essa experiência encontram-se num
invited paper
paper,, cuja temática geral foi
“Work”, publicado na PMLA (vol.
127.4, 2012). Devo essa experiência a Tom Skidmore, que foi o meu
mentor informal nos primeiros anos
de carreira e que, como diretor do
que então se chamava Ibero-American Studies Program, reinstituiu os
Portuguese Summer Programs de
Wisconsin, que haviam sido interrompidos em 1972.

“

A segunda foi a Brazil Initiative da
UW. Entre as muitas atividades (ver

brazil.wisc.edu), destaco o Prêmio
Joaquim Nabuco, instituído graças
ao apoio da família Nabuco. O prêmio é anual e já vai em sua oitava
edição nesta primavera. A Brazil Initiative também possibilitou a realização de vários congressos, os quais
recomendo ver o site acima. Entre
esses eventos que organizei destaco “Joaquim Nabuco e Wisconsin”;
“Brazilian Literary Networks” e “50
anos do regime militar.” Houve também alguns simpósios como, por
exemplo, os que aconteceram durante as visitas dos escritores residentes
Bernardo Carvalho e João Gilberto
Noll e um simpósio sobre os protestos de rua ocorridos no Brasil em
2013. Nada disso teria sido possível
sem o apoio do dean da International
Division, meu colega Guido Podesta, e do então cônsul do Brazil em
Chicago, João Almino. A atividade
de João Almino é, na minha opinião,
o mais perfeito exemplo da diplomacia cultural brasileira nos Estados
Unidos. Sua colaboração conosco
levou à concessão ao embaixador
Almino do Global Citizen Award,
tendo sido ele apenas a segunda pessoa a receber essa distinção da Universidade de Wisconsin.

A atividade de João Almino é, na minha opinião, o mais perfeito
exemplo da diplomacia
cultural brasileira nos
Estados Unidos

”

Antes da Initiative, destaco outros encontros profissionais como,
por exemplo, o da Midwest BRASA
em 2005, e o Performing Brazil,
Brazil, com

Kathryn Sanchez, em 2007. Também
sem relação com a Initiative
Initiative,, orgulho-me por ter trazido alguns Tinker
Professors de destaque, como, por
exemplo, João Roberto Faria (USP),
João Cezar de Castro Rocha (UERJ)
e, para a primavera de 2018, Hélio
Seixas Guimarães (USP).
LM – Como você vê hoje o seu livro Tentative Transgressions
Transgressions?? O que mudou
nestes 12 anos com relação ao tema e na
consciência dos dramaturgos, do leitor e do
espectador?
SA – Depois da publicação do livro,
eu não prossegui nessa linha de pesquisa, tendo inclusive recusado um
convite para publicação de um volume na linha “Dez anos depois”.
O que houve foi que enveredei mais
na direção de gender studies e queer studies em performance, como se pode
ver nos papers que tenho apresentado em congressos e simpósios dos
últimos anos. Mas posso destacar
alguns pontos que tenho observado, pois continuo a ler sobre questões que seguem me interessando,
tais como a teoria e crítica relativas
ao contágio e ao risco. Em relação
à sociedade em que vivemos, tanto
no Brasil como nos EUA, vejo com
preocupação a acomodação do público e dos governos a esse respeito.
E, mais especificamente sobre o teatro brasileiro, recentemente venho
acompanhando com muito interesse
o trabalho do Grupo XIX de Teatro
e seu off-shoot, o Kunyn. Em julho
de 2016 entrevistei os líderes do grupo em São Paulo, com mais ênfase
sobre outro dos meus interesses,
adaptação e performance, inclusive no trabalho deles com performances baseadas no diário do Tulio
Carella.
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e 2008. O prêmio Roberto Reis me
tocou sobremodo, porque leva o
nome do saudoso colega com quem
colaborei na criação da associação
por ele denominada de MABS (Midwest Association of Brazilian Studies), que foi o cerne da BRASA, a
qual efetivamente decolou quando
o Jon Tolman assumiu a liderança,
após a morte prematura do Roberto.
Reservo para o final os três prêmios
que me deram mais alegria, ganhos
todos quando eu tinha 21, 22 anos
de idade e ainda morava no Brasil;
o prêmio Jorge de Lima, de poesia, por dois anos consecutivos, da
Secretaria de Cultura do Estado de
Alagoas, e o Graciliano Ramos, de
contos, no ano seguinte, aquele memorável 1975, este concedido pela
Academia Alagoana de Letras.

continued on pg. 4
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LM – A revista interdisciplinar Luso-Brazilian Review, da qual você foi co-editor durante muitos anos, completou recentemente 50 anos de publicação contínua.
A concepção interdisciplinar, desde a sua
incepção, mostra o vanguardismo da revista. Como você vê a revista hoje?

4

SA – Foram quase 18 anos como
co-editor, precedidos de mais de 10
anos como colaborador. A editoria
de uma revista acadêmica é, como
se sabe, um trabalho árduo, que fiz
com a certeza de que estava contribuindo para o avanço de muitas
carreiras e levando adiante o trabalho de antecessores, como Mary Lou
Daniel. Como bem demonstra o
mais recente número (53.2 [2016]), a
revista está hoje em excelentes mãos,
não me restando nenhuma dúvida
de que os atuais co-editores continuarão o esforço de manter o alto nível
e reputação da LBR.

LM – Que conselhos você daria a quem
está iniciando agora a nossa profissão?

“

LM – Quais os seus planos para o futuro?
SA – Como venho dizendo, depois
de 35 anos de carreira, comemorados agora em 2017, pretendo me
aposentar da UW, mas não da profissão. Entre os planos, posso dizer
que, com o desligamento das obrigações contratuais, quero dedicar-me
mais a questões que me interessam
de perto e voltar a propostas e planos
nos quais as referidas obrigações impediam um maior aprofundamento.
Certamente entre esses planos está a
volta ao meu “primeiro amor”, que
é a poesia. Também pretendo passar
mais tempo no Brasil, principalmente em Alagoas e Pernambuco, onde
tenho profundas raízes e “laços de
família”, e também em São Paulo,
cuja energia e diversidade nunca deixaram de me surpreender.

SA – Minha resposta é um misto de
conselho e reflexões. Posso estar totalmente enganado no que digo a seguir; ou talvez a situação atual do job
market tenha dado um tom negativo
à minha opinião, a qual, a propósito,
somente vale para quem está iniciando nos Estados Unidos. Toda a minha carreira tem sido aqui neste país,
de modo que não posso comentar

você deve ser um excelente animal político para
sobreviver out there na
selva da profissão

”

sobre a profissão no Brasil, embora saiba através dos colegas que a
coisa lá também não anda nada boa.
Antes de mais nada, lembrar que a
nossa profissão é muito diferente
hoje em dia (2017) do que há dez,
vinte anos. As universidades mudaram muito, as expectativas idem, tenure encontra-se cada vez mais sob
fogo cruzado, tudo isso com o consequente aumento do nível do estresse, o qual já era alto no passado,
agora nem se fala. Mais do que nunca, você deve stand out,
out, deve destacar-se e, para tal, deve impressionar
o seu público, aqui definido como
seus colegas, seja do seu departamento ou das outras universidades,
ou os seus ouvintes (em conferências ou na sala de aula ou na telinha
dos muitos handheld devices
devices),
), lembrando que eles são também os seus espectadores, já que você está fazendo
uma performance. O seu público
são também, claro, os seus leitores

(em jornais, revistas, livros, blogs,
etc) e a eles você deve mostrar algo
em você que seja distinto, diferente,
inovador, ou seja, algo que as outras
pessoas não fazem ou não fazem tão
bem quanto você. Se você está em
literatura, entenda que field and archival research
research,, mais que nunca, é de
imenso valor. Entenda também que,
para estar no topo, você deve ler, ler,
ler, e se sobrar tempo, leia mais (não
importa a mídia ou a(s) língua(s) em
que você prefere ler). Você deve estar totalmente a par e à vontade com
a crítica e teoria; se possível, aprenda a escrever teoria dentro dos seus
próprios escritos. Mas isto é apenas
uma parte. A outra, igualmente importante, é que você deve estar absolutamente à vontade com tecnologia na sala de aula e na sua pesquisa.
Sem dominar estas duas partes que
ressaltei, não se vai muito longe em
22017 e nos anos vindouros. Na academia,, assim como na política, ajuda
demia
se você puder detectar cedo mudanças importantes na direção do vento e antecipar-se aos outros; poder
ler em outras línguas como francês
e alemão, ajuda imenso. Imagino o
que está por vir (ou já começou) em
substituição a cultural studies,
studies, gender
studies,, performance studies
studies
studies.. Ou, então,
espere grandes reviravoltas dentro
dessas áreas. Saiba inventar, ser diferente, acreditar em você mesmo/a e,
se não está dando certo, reinvente-se
pois, afinal de contas, vivemos numa
cultura onde é relativamente fácil
mudar de vida, de cidade, de identidade e de tanto mais. Last but not
least,, você deve ser um excelente anileast
mal político para sobreviver out there
na selva da profissão que você resolveu abraçar. Mas ajudado/a pela
sua juventude, persistência, talento e
senso de humor, você vai conseguir
o que deseja. q
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ETC...
APSA

COLLEGE OF CHARLESTON

UMASS LOWELL

The American Portuguese Studies
Association announces the new officer and executive members elected
for 2017-2021 term: President: Leila
Lehnen; Vice-President: Rex Nielson; Treasurer: Jeremy Lehnen; Sec:
Robert Patrick Newcomb. Executive Committee Members are: Pedro
Meira Monteiro, Sophia Beal, and
Estela Vieira.

19 March 2017
Concert of Bossa Nova, to celebrate the unforgettable Tom Jobim
(90th birthday). Performances by
acclaimed musicians Richard Miller
(guitar) and Vanessa Falabella (vocals), from New York; and Quentin
Baxter (drums) and Kevin Hamilton
(bass) from Charleston.

Atividades dos primeiros três anos
de existência do programa de Português da UMASS-Lowell:

HARVARD UNIVERSITY

SMITH COLLEGE

BRASA

28 February 2017
Lecture: “Labyrinths in manuscripts – Portuguese visual texts”
by Bruno C. Duarte, Universidade
Nova de Lisboa, Fulbright Visiting
Scholar, Johns Hopkins University.
The lecture focused on the works
of Ana Hatherly (Porto 1929 – Lisboa 2015), scholar, writer and visual
artist, whose attention has been on
the iconographic and hieroglyphic
nature of writing. More information at: <http://rll.fas.harvard.edu/
event/bruno-duarte-title-tba>.

24 March 2017
Brazilian Portugays: Bajubá and
LGBT Language and Culture in
Brazil.
Lecture by Steven F. Butterman,
University of Miami. Butterman
discussed a chapter from his forthcoming book, Brazilian Portugays:
LGBT Language and Culture in
Contemporary Rio de Janeiro and
São Paulo, focusing on ways minority sexualities are addressed in the
reference genre, including the first
“gayspeak” dictionaries published in
Brazil.

Lure of the Spindle: The
Portuguese in Lowell in the early 20th Century,” exposição com
15,608 visitantes (Lowell National Historical Park, 6/8/20151/12/2015);

• “History of

Portuguese Immigration to Lowell: An Exhibition”
(Enterprise Bank, primavera e verão de 2017);

• Visitas

de escritores do mundo
lusófono (Valter Hugo Mãe, José
Eduardo Agualusa, e Rosa Alice
Branco (Distinguished Lusophone Writers Series);

• Aprovação do Portuguese Minor;
• Curso de verão em Lisboa, 2017;
• Grant de $50,000 da Calouste
Gulbenkian Foundation em 2016
para desenvolvimento do acervo
bibliográfico em estudos portugueses da universidade;

• Apoio da FLAD para professores
visitantes;

• Apoio

do Instituto Camões para
professores adjuntos nas áreas de
língua e cultura portuguesas [sent
by Frank Sousa].

GEORGETOWN UNIVERSITY
3 November 2016
Sobre o Mar. A visual and musical
experience with live reading/writing
of Lusophone poetry by Ondjaki
and music by Marcello Magdaleno
(guitar) and Renato Diz (piano).
continued on pg. 8
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Brasa announces the results of the
2016 Elections. For Vice-President
and President-Elect: Gladys Mitchell-Walthour. Executive Committee Members: Ana-Lúcia Araújo,
Sidney Chalhoub, Tracy Devine
Guzman, Marcelo Paixão, Amílcar
Pereira, Vivaldo Santos, Dan Sharp
and graduate student representative
Lidiana de Moraes.

29 March 2017
Lecture: “The Legacy of Chiquinha
Gonzaga, a Woman Ahead of Her
Time”, by Celeste Mann, to celebrate
the 170th birthday of Chiquinha
Gonzaga, pianist, composer, first
woman conductor in Brazil, and human rights activist. Ezzo-soprano
singer, the presentation also included Mann’s performance of three of
Gonzaga’s songs, accompanied by
pianist Eleni Kamaratou.

• “The

5

THE

PORTUGUESE NEWSLETTER

VOLUME

30

NUMBER

1 – SPRING 2017

PONTO DE VISTA

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

“Portuguese between Italy, USA, and Brazil”
Giulia Ricco, Duke University

6

While I was doing research in
São Paulo—my home away from
home—The Trinity College of the
Arts and Sciences at Duke University began implementing various
curriculum changes. Among these
was the elimination of the college’s
language requirement. Students have
pointed out that this requirement—
three semesters of language classes—reduces their opportunities to
take classes in their majors. In response to various requests, the new
curriculum keeps the foreign-language component, but reduces the
language instruction drastically, to
only one semester of the eight that
the average undergraduate spends at
Duke. The rest of the requirement
can be fulfilled by taking classes
about a foreign culture taught in
English. Although I understand that
our campus can be multilingual without a three-semester language requirement, I also fear that students
have a lot of misconceptions regarding the opportunities that studying
a foreign language offers. Those
against the three-semesters requirement believe that three semesters is
not enough time to learn a language
properly; however, what they do not
seem to understand is that the fun
begins precisely after going through
the painful first instances of learning
a foreign language. Reading this curriculum change while in São Paulo,
surrounded by a very close community of friends, made me reflect on
my own experience with Portuguese—which has been a completely

different one from English. While I
am sure this reflection will not stop
the changes in the new curriculum,
which will begin in the Fall 2018, I

later, when I finally landed in Brazil,
did I begin to fully understand their
passion and the sense of belonging
which they often explained in the
classroom.

learning a foreign language can prevent isolationism from taking
hold of other campuses
across the nation

Up to 2014, my only other experience of Portuguese outside of the
classroom was a semester in Lisbon
through the European Exchange
Program called Erasmus. At the time
I was already proficient in English,
my second language, after spending
one year abroad in an American
high school. And, indeed, English
dominated my first interactions in
Portuguese. I remembered a conversation with a cab driver who, after
a couple of sentences, asked me if
I was American. In dismay I replied
that no, I am Italian, and he then explained that he heard an English accent in my Portuguese. In that brief
exchange in the taxi, I realized the

“

”
“

hope it will show how learning
a foreign language can prevent isolationism from taking hold of other
campuses across the nation.
The first time I went to São Paulo
was the summer of 2014, the summer of the World Cup. It was my
first time going to Brazil after having studied Portuguese for seven years. I decided to learn Portuguese in 2007, at the beginning
of my degree in Foreign Languages
and Literature at the University of
Bologna. At the time I had no idea
that, ten years later, it was going to
be the central focus of my academic
career. Why Portuguese? Because
the passion with which the faculty of the Portuguese department
talked about their academic interests
struck me. Portuguese for them was
much more than an area of study:
it was the language that best suited
them, the culture in which they felt
most welcome. Only so many years

I realized the immense
power I was acquiring
as I was learning Portuguese: your identity becomes fluid, not attached
anymore to one particular geographical space or
culture
continued on pg. 7

VOLUME

30

NUMBER

1 – SPRING 2017

THE

PORTUGUESE NEWSLETTER

iPonto: Ricco, continued from pg. 6

The conversation in my first taxi
ride was quite different this time
around, my speech apparently carrying a heavy lisboeta accent accor-

After a semester in Lisbon, I went
back to Bologna, Italy to start a program in Comparative and Postcolonial Literatures. During this time I
finally encountered Brazil through
the texts of writers such as Gregório
de Matos, José de Alencar, Machado
de Assis, Mário de Andrade, Cecília
Meireles, Jorge Amado, Clarice Lispector, and Rubem Fonseca. At that
point, I was reading in Portuguese,
and I was privileged enough to read
these works in their original language. My first encounter with Brazil
was through its language, and then
through its literature. It was also
through a Globo TV series—dubbed in Italian—called Terra Nostra,
Nostra,
which my grandmother faithfully
watched every week. It described the
story of Matteo and Giuliana, two
Italian immigrants who fell in love
during the transatlantic trip to Brazil
at the turn of the twentieth century.
Watching Terra Nostra informed my
expectations of what I would find
in Brazil just as much as writing my
master’s thesis on Machado de Assis.

Sur prisingly, when I
was in São Paulo, I rediscovered my own Italian identity… As an
Italian Lusophonist I
often feel more at home
in Brazil than I do in
Italy

“

After finishing the very long first
year of my doctoral program at
Duke University, I finally arrived in
Brazil. Other than my experience in
Lisbon, during which I admittedly
spent a lot of time with other Italian Erasmus students, this was the
first time I was by myself, with no
university or familial network, in a
Portuguese speaking country. I was
completely immersed in the language and literature I had been studying
for so many years like never before.

”

ding to the Brazilian ears of
the driver. Something that I realized
soon enough was that taxi drivers in
São Paulo love to chat, and if you
make yourself available to the conversation, they really talk to you
about almost everything, from the
latest controversial telenovela scene
to the daily political scandals. However, one topic they really did love
was to talk about their Italian ancestry. Once they found out I was Italian, it did not matter how and why
I was speaking Portuguese. They
would start explaining to me how
their grandmother made talharim in
a certain way, or ask me if in Italy
we also had nhoque de quinta feira.
feira. Surprisingly, when I was in São Paulo, I
rediscovered my own Italian identity.
Speaking Portuguese in my everyday
interactions with the taxi drivers,
my host family, and my new friends
made at the library, somehow sharpened my sense of being Italian. I
already knew that speaking a foreign
language allows you an elasticity of
identity, but I never thought that it

would reshape my native identity.
Indeed, living in Brazil showed me
how Italian culture has traveled and
evolved in ways at once strange and
deeply familiar in the New World.
As an Italian Lusophonist I often
feel more at home in Brazil than I
do in Italy.
Studying Portuguese, and later teaching it, has proven one of the best
choices I have ever made. Portuguese has given me a second home, it
has fulfilled me in ways that neither
Italian nor English—although still
my language of preference, as this
article shows—can. Let’s not give
into the isolationism and fear of the
other that is sweeping this country;
let’s continue to teach our students
that they must study a foreign language, that the world is big and that
maybe their true home, their true
space of belonging might be somewhere else. q

Giulia Ricco is a PhD candidate in
Italian and Lusophone literature at the
Department of Romance Studies at Duke.
giulia.ricco@duke.edu
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immense power I was acquiring as I
was learning Portuguese: your identity becomes fluid, not attached anymore to one particular geographical
space or culture.
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above: Luiz Gonçalves and other participants
previous page, clockwise from top right: L. Moreira and Bill VanPatten, AATSP President-elect; Ivian D. Borudrowski;
Débora Ferreira, Beatriz Cariello Cristiane Soares, Gustavo Assis-Brasil and Débora Ferreira; Charles Stansfeld; Megwen
Loveless, Eduardo V. da Silva and Everton da Costa; Gláucia Silva and Beatriz Cariello

MEDALHA VASCO DA GAMA
No dia 6 de dezembro de 2016
Kenneth David Jackson, professor
da Yale University, recebeu a medalha Vasco da Gama, atribuída pelo
Chefe do Estado-Maior da Armada,
Almirante Luís Macieira Fragoso. A
medalha foi concedida ao professor
pelos numerosos trabalhos publicados sobre a cultura marítima portuguesa. No evento, Jackson apresen-

tou a comunicação “Desassossegos
Marítimos em Fernando Pessoa”. A
palestra baseia-se no estudo e significado literário, estético, filosófico e
artístico do mar na vida e obra de
Fernando Pessoa.

ABL
O escritor e diplomata João Almino
é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Com trinta votos
dos trinta e três acadêmicos, Almino
foi eleito em março de 2017 como
o mais novo ocupante da cadeira
22 da Academia Brasileira de Letras
(ABL), sucedendo Ivo Pitanguy.

Seu último livro foi Enigmas da primavera (Record), de 2015, finalista do
Prêmio Rio de Literatura.
Mais informações: <http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
joao-almino-eleito-novo-membro-da-academia-brasileira-de-letras-21032427#ixzz4cN396K5X>. q

O escritor venceu o Prêmio Casa de
las Américas em 2003, com As cinco
estações do amor
amor,, e o Prêmio Prêmio
Passo Fundo Zaffari & Bourbon de
Literatura em 2011, com Cidade livre.
livre.
above: Kenneth David Jackson

above: João Almino
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Uma história do
samba. As origens
origens,,
de Lira Neto, foi
publicado pela
Cia. das Letras
em 2017. O livro, com 342
páginas, fala sobre as origens
do samba até o
desfile inicial das
escolas de samba
no Rio, ou desde
1890 até 1930,
sendo o primeiro volume da
nova trilogia do
autor.
O livro sagrado da factologia,
factologia, de Rui
Zink, foi publicado pela
Teodolito em
2017. O
livro relata, de
forma
humorística, o
nascimento
de uma nova
religião ou,
pelo menos, a
tentativa de dar
à luz – ou às trevas, por uma seita.
De acordo com as
palavras do próprio
autor, o livro conta o indesejado
confronto entre o autor e uma seita

estranha – a Factologia. Palavras-chave:
século XXI, Trump,
ascensão do fascismo, Alzheimer.
Viver e sobreviver nos
Estados Unidos – Lições na terra do Tio
Sam,, de Monica RecSam
tor, foi publicado
pela Paço Editorial
em 2017. A autora
mostra diferenças
culturais entre Brasil e Estados Unidos
cobrindo
tópicos
variados, que vão
do primeiro contato
com a vida em uma cidade estrangeira, passando pelas relações de
trabalho e amizade, pelos rituais de
celebração de vida e morte e pelos
diferentes valores pessoais e sociais das duas culturas.
Race and the Brazilian Body:
Blackness, Whiteness and Everyday Language in Rio de
Janeiro,, by Jennifer RothGordon, was published by University
of California Press
in 2017. The book
shows how racial
ideas permeate the
daily lives of Rio de Janeiro’s
residents across race and class lines.
Race and the Brazilian body weaves
together the experiences of these
continued on pg. 11
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two groups to explore what the author calls Brazil’s “comfortable racial
contradiction”.

Contos Contemporâneos
Contemporâneos,, de Alda Paulina
Borges e outros, foi publicado pela
Age em 2016. O livro traz contos de
quatorze alunos escritores, vindos
das oficinas de criação literária do Rio
Grande do Sul, mostrando diferentes
processos criativos.
Meskwaki and the President
President,, by Vivaldo
Santos, published by Vivaldo Santos, 2016, is a children’s book where
a group of forest animals, fueled
by their growing need to keep their
shrinking environment intact, enlist
the help of one of their youngest,
and boldest, members to set out on
a quest to entreat the President of
the United States to help them save
their world. The book is distributed
through TheBookPatch website
<http://www.thebookpatch.com/
BookStoreResults?search=Meskwak
i>.
Trinta e Muitos Anos de Devoção. Estudos
Sobre Jorge de Sena em Honra de Mécia de
Sena,, coordenado por Francisco Cota
Sena
Fagundes, António M. A. Igrejas e
Susana L.M. Antunes, foi publicada
pela Ver Açor em 2016. A obra apresenta um conjunto de estudos inéditos divididos em quatro secções.

Mais de 100 histórias maravilhosas
maravilhosas,, de
Marina Colasanti, foi publicado pela
Global em 2015. O livro traz uma
antologia dos nove livros de contos
escritos e ilustrados pela autora, em
ordem cronológica e mais Quando a
primavera chegar,
chegar, inédito.
continued on pg. 12
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Literature and Ethics in Contemporary
Brazil,, edited by Vinicius Mariano de
Brazil
Carvalho and Nicola Gaviolli, was
published by Routledge, in 2017. The
volume brings together contributions
on both canonical contemporary authors such as Rubem Fonseca, and
Dalton Trevisan, and traditionally silenced writing subjects such as AfroBrazilian female authors. Essays deal
with contemporary literary and social
issues while engaging with historically constitutive phenomena in Brazil,
including authoritarianism, violence,
and the systematic violation of human rights.

Genealogia da ferocidade: ensaio sobre
Grande Sertão Veredas, de Guimarães
Rosa,, de Silviano Santiago, foi publiRosa
cado pela Editora CEPE em 2017. A
obra consiste em uma crítica da crítica que tentou domesticar o que Santiago chama de “o monstro de Rosa”.
O lançamento do livro ocorreu no dia
28 de março.
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Rememorando Daniel de Sá: Escritor dos
Açores e do Mundo
Mundo,, edição coordenada
por Francisco Cota Fagundes, Susana L. M. Antunes e António M. A. E
publicada pela VerAçor em 2016. O
livro apresenta-se dividido em duas
partes, sendo que a primeira parte é
dedicada à obra de Daniel de Sá, com
dezoito estudos sobre os diferentes
livros que o autor publicou. A segunda parte é dedicada a rememorar
Daniel Sá—o homem e o escritor,
através de cinco textos. A obra, de
quinhentas páginas, constitui a primeira reunião de artigos científicos
acerca do autor açoriano e não se
“trata de assuntos da imigração açoriana no século XVIII e das belezas
dos Açores”, conforme
mencionado na última
Portuguese Newsletter (Fall
2016). Fica aí a correção
para os leitores.

JLS
The Journal of Lusophone Studies (formerly
Ellipsis) volume 1, number 2 (2016) is a special
volume honoring Russell Hamilton, with articles by Fernando Arenas
and Ana Paula Ferreira, David Brookshaw,
Maria Nazareth Soares
Fonseca, among others.
Articles are about his
pioneer work on African literatures of Portuguese and the impact of
his work in the U.S.

FILMS
FESTIVAL PANAFRICANO

DE

CINE-

MA

O 25o. Festival Pan-Africano de Cinema e Artes, ocorrido entre 9 a 20
de fevereiro de 2017, em Los Angeles, Califórnia, exibiu este ano duas
películas cinematográficas angolanas: Independência, esta é a nossa
memória e Njinga, rainha de Angola. Mais detalhes na página seguinte.

continued on pg. 13
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Elis, Hugo Prata, 2017
O filme acompanha a
adolescência da artista
Elis Regina, com as dificuldades financeiras e os
primeiros testes para ter
seu talento descoberto,
até a ascensão, incluindo
o destaque na televisão,
os envolvimentos amorosos, as controversas
decisões tomadas durante a ditadura militar, as
brigas com parceiros de
trabalho e a dependência
de drogas e álcool, que
levaram à sua morte prematura.

Njínga, Rainha de Angola, Sérgio
Graciano, 2013.
O filme conta a história da guerreira
africana Ana de Sousa ou Ngola Ana
Nzinga Mbande ou Rainha Ginga,
que foi uma rainha Ngola dos reinos
do Ndongo e de Matamba, no Sudoeste da África, no século XVII.
Mãe só há uma, Anna Muylaert,
2016
É a história de Pierre, que descobre
que a sua família não é biológica.
Confuso, ele vai atrás de seus pais
verdadeiros.

Aquarius, Kleber Mendonça Filho,
2016
Clara tem 65 anos, é jornalista aposentada, viúva e mãe de três filhos
adultos. Ela sofre assédio e ameaças
por pessoas interessadas em construir um novo espaço no local onde
ela mora.
De onde eu te vejo, Luiz Villaça,
2016
É a história de amor de um casal
por meio de sua separação, após
vinte anos de casamento. Eles percebem que, no meio da confusão da
vida moderna, é possível reinventar
uma nova forma de amar.

Através da Sombra, Walter Lima Jr.,
2017
O filme é a história de Laura, contratada como professora de duas crianças órfãs que vivem em uma fazenda
de café. Ela percebe que as crianças
estão sob a influência maligna de espíritos hostis. q

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Independência, Mário Bastos e Jorge Cohen, 2015.
É um documentário que tenta preservar a história e as histórias dos
que participaram na luta de libertação nacional de Angola, com depoimentos de muitos que nunca tiveram
a oportunidade de falar sobre o que
viveram na luta para a independência do país.

Campo grande, Sandra
Kogut, 2015
É um filme que mostra
uma moradora da privilegiada Zona Sul carioca. Decidida a ajudar dois irmãos a encontrarem sua família, ela se depara com
um mundo desconhecido.

13

THE

PORTUGUESE NEWSLETTER

VOLUME

30

NUMBER

1 – SPRING 2017

AGENDA
JOURNAL OF LUSOPHONE STUDIES
Special Issue: Luso-Masculinities.
This special issue of the Journal of
Lusophone Studies proposes to explore the multifaceted ways masculinities are performed and embodied
throughout the Portuguese-speaking
world. Deadline: May 1, 2017. More
information: < https://jls.apsa.us/
index.php/jls/about>. Submissions
to both Jeremy Lehnen <jlehnen@
unm.edu> and Rex Nielson <rex_
nielson@byu.edu>.

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

REVISTA MOARA

14

O número 48 da Revista Moara,
área de Estudos Literários, a ser publicado em dezembro de 2017, está
com chamada aberta com o seguinte tema: “A literatura luso-brasileira
no contexto global: atravessando
fronteiras”. Este número é organizado por Juliana Queiroz (UFPA)
e Luciana Namorato (Indiana University, Bloomington). O prazo para
submissões vai até o dia 31 de julho
de 2017. As normas para submissão
de artigos da Revista Moara encontram-se em: <http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/moara/
about>.

FALA AÍ
Fala Aí, the magazine of the Portuguese program at the University of
Georgia, is a student-led magazine
that deals with issues related to the
Lusophone world.
With content that is created collaboratively among people in Portuguese-speaking countries and the
United States, the goal of this magazine is to expand on the experience

that students have in the classroom.
Fala Aí wants to be a ‘public conversation’ of/ in which UGA professors, the community and, most
importantly, students take part.
Contact at <falaai@uga.edu>.

AOTP
A American Organization of Teachers of Portuguese está com uma
intensa agenda para 2017. A organização realizará cinco webinars com
o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. O foco
destes webinars são práticas pedagógicas nas aulas de PLE e PLH e serão feitos pelas professoras Megwen
Loveless, Daiane Tamanaha, Isabel
Duarte, Cristiane Soares e Luana
Reis.
O VI EMEP – Encontro Mundial
sobre o Ensino de Português ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto de 2017
na Florida International University,
em Miami, Florida.
O I Simpósio de Português como
Língua de Herança será realizado
simultaneamente no dia 5 de agosto de 2017, na Florida International
University.
A AOTP também participará da
vigésima Conferência do National
Council of Less commonly Taught
Languages (NCOLCTL) que se realizará em Chicago em 2017, representando os professores de português dos Estados Unidos.

Conference will be held in Tulsa,
Oklahoma on October 5 - 8, 2017.
The conference theme is “Moving
Words: Migrations, Translations,
and Transformations,” and there
will be a session on Luso-AfroBrazilian Language and Literature.
More information at <http://www.
southcentralmla.org/conference/>.

RMMLA
The Rocky Mountain Modern Language Association will hold their annual convention at the Davenport
Grand Hotel, Spokane, Washington,
from October 12-14, 2017. More information at <https://www.uwyo.
edu/modlang/rmmla/>.

AATSP – HISPANIA
Hispania will publish a special issue celebrating its 100 Years. Papers
reflecting upon the journal’s distinguished past, and the importance
of Hispania and other such scholarly journals in the future will be
published. More information with:
<spolchow@uscupstate.edu>.

AATSP – PORTUGUESE REPRESENTATIVE POSITION
This year there will be elections for
a Portuguese representative position
at the AATSP Board of Directors.
More information at <http://www.
aatsp.org/?page=council_nom>.

q

SCMLA
The 74th Annual South Central
Modern Language Association
continued on pg. 15

VOLUME

30

NUMBER

1 – SPRING 2017

THE

PORTUGUESE NEWSLETTER

Agenda, continued from pg. 14

99TH AATSP CONFERENCE
Conference strands: Articulation;
Heritage Learners; Languages for
Specific Purposes (LSP)
THE CONFERENCE AT A GLANCE

Wednesday July 5
• 8:00am-5:00-m: AATSP board of
directors’ meeting
• 2:00-4:30pm: Registration open
(8th North, Street-lobby level)

Thursday, July 6
• 7:00am-3:30pm: Registration
open (Grand Ballroom Foyer)
• 8:00am-3:30pm: workshops and
sessions
• 10:45am-12:00pm: Plenary Session
• 12:00pm-1:00pm: President’s
welcome
• 12:00pm-4:30pm: Exhibit hall
open
• 1:45pm-3:00pm: Plenary session
• 4:30pm-5:30pm: AATSP business
meeting

Friday, July 7
• 8:00am-12:45pm: Sessions
• 10:00am-11:15am: Plenary session
Saturday, July 8
• 8:00am-5:30pm: Sessions
• 9:45am-11:00am: Plenary session
• 12:00pm-1:15pm: Portuguese
Committee meeting
• 1:15pm-2:30pm: Plenary session
• 6:00pm-8:30pm: Awards banquet
Sunday, July 9
• 8:00am-12:15pm: Sessions

99 T H A NNNU
N UAL
A L AATSP C O
ONF
N F E RE
REN
NCE
CE
Theme: “Building a Pipeline
from Classroom to Career”
CHICAGO, ILLINOIS
HILTON CHICAGO HOTEL
JULY 6-9, 2017
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