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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA: MOBILIDADE 

DO CONTAR PARA O MOSTRAR

Por que foi que cegamos, Não sei, 

talvez um dia se chegue a conhecer a 

razão, Queres que te diga o que penso, 

Diz, Penso que não cegamos, 

penso que estamos cegos, Cegos que 

vêem, cegos que, vendo não vêem.

José Saramago (1995)

O livro Ensaio sobre a Cegueira

epidemia. 

Os personagens são apresentados 

o esposo.

qualquer momento do passado”.
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demonstrando em pequenos atos do 

dar nomes ao que tem todos os nomes 

representação do quanto os seres 

prestar atenção num ditado oriundo da 

faças aos outros aquilo que não queres 

livro Ensaio sobre a Cegueira

transforma-se em um questionador do 

Ensaio sobre a Cegueira é um 

O livro Ensaio sobre a Cegueira foi 
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desta adaptação.

um ponto de vista 

a  adaptação envolve 

uma  reinterpretação 

a imaginação do 

é inevitavelmente um tipo de 

A adaptação é 

uma repetição sem 

ela envolve memória e 

e variação” 

Ensaio 

sobre a Cegueira

do diretor brasileiro 

uma adaptação do livro 

Nesta transposição do 
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Fernando Meirelles

pura invenção. 

do Mei ll
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obra adaptada. “A adaptação não é 

adaptação não pode ser interpretada a 

Cego  é  atingido  pela  epidemia.  A 

a partir do Primeiro Cego. Neste 

mise-em-scène

a performance

Mais importante do que pensar em 

termos de narração em primeira 
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de uma narração em primeira pessoa 

enorme movimento mesmo que a ação 

pensam sobre a situação que estão 

aos sentimentos e pensamentos dos 

reveladoras.

de vista.

permitindo que através de uma imagem 

interior.
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neste momento sentem-se imundas em 

de enfrentamento de uma realidade que 
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mundo em que vive.

Cegueira do diretor Fernando Meirelles.

em estudo não são apresentados ao 

passada ou que remontem a uma 

vivem aquele momento e são atingidos 

esses momentos do tempo em 

imundas. Nestes enfoques da imagem 

passar do tempo.

de representar o passado no 

props

equipamentos de som antigos e 

disposição uma verdadeira 

do impresso para a tela.
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aos integrantes da Camarata 1. Nesta 

um tempo passado e presente e uma 

ali estão.

demonstrando a passagem do tempo e 

suas vidas.

demonstrar a passagem do tempo 

são mostradas quando o grupo de 

demonstrando desta forma que o 

Cenas que demonstram a passagem do tempo

Este fato demonstra que o modo 

formas para representar o passado no 
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numa demonstração 

pudesse ver ou ele 

próprio as pudesse 

materiais para essa imposição. 

Embora todos os isolados 

da Camarata 3 e o 

dispara alguns 

uma arma de fogo.
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personagens. 

O mostrar de Fernando Meirelles 

possibilitaram uma adaptação do livro 

palavras ou nas imagens e submergir 
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2010.

.

>. 

>. 

artes e ideias
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22ª 

Comenda Italiana em uma noite fria de 

oriundi, os oriundos dos imigrantes 

de oriundi

oriundi

legitimadas na tradição italiana da serra 

Migrações e tradução cultural: 
a comensalidade (cocanha) na 

identidade  dos italianos! 

dos tempos passados e de seus 

grapa

das lidas e dos tempos passadas e dos 

memória destas pessoas.  
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um povo migrante. Não é a repetição de 

entre-tempo e num etre-espaco

 e 

das festas comunitárias das pequenas 

da cocanha

Os 

Cocanha

”

promissão.

Walter Roland observa que os 

entre-lugar e um trans-

lugar

fronteiriças não se sustentam limites 

transformação cultural 

continua. 

uma casa-lar que é um entre-topos 

e um entre-cronos

não integrado e 

Cocanha, 

Italiana

os oriundi italianos. Estes migrantes 

italianos são da segunda geração dos 

oriundi italianos da região serrana do 

povoar Canoas.  Começam a migrar 

para Canoas a partir da

de Carlos Barbosa.  Migram em 

perseguindo a Cocanha
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a primeira geração dos oriundi italianos. 

Parte da segunda geração dos oriundi 

aventurou-se a desbravar matas nas 

vai fragmentando a vida familiar e 

continua 

de transformação 

de fome é sempre a materialidade 

identidades. 

O jantar-festa

no mundo urbano. 
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sopa de capeletti

taiadele, tortéi e polenta

salame e queijo 

scachate, mandolate de mel com 

amendoim,  Scodeguin,  pão de batata 

dentre outras iguarias 

. No variado repertório 

Brasil 

tarantelas

dos pais e avós oriundi italianos da 

 

Italiana

Estes emigrantes eram 

provenientes de uma região que 

talian. Este dialeto é 

o resultado dos diversos falares dialetais 

dos imigrantes italianos de suas aldeias 

coiné

o talian

sorasco bombassa 
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bocha e o quatrilho

Os 

entressafra na lavoura ou para preparar 

Nanetto Pipetta

lembranças de fatos do passado  

Intitulada 

Pipetta

Stafetta Riograndense

oriundi da primeira 

no talian

Tonho Brusafratti

sesta edição de 

Pipetta

uma Gramática e Vocabulário do Dialeto 

Italiano Rio-grandense

A saga do Nanetto Pipetta tem 
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persegue a cocanha

o desejo de Abundância 

cocanha

 

cocanha

que passou a alimentar a identidade 

oriundi La 

a cocanha

alimento. 

em todas as travessias em todos as 

nos empreendimentos industriais ou 

mesmo num bom emprego. Tanto que 

ter sido alguém que possui fruto pelo 

. 
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Canoas

(não) lugar na encruzilhada transnacional 

e 

Igreja e 

Ivo Fiorotti, oriundi de terceira geração, 

mandato de vereador em Canoas. 

Iv

ma
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A Romaria das Águas é um 

devoção 

das Águas. 

marista e  militante dos movimentos 

quando se deu in

uma 

Na reunião semanal de avaliação 

 

falaram sobre a aparição da santa e 

Sincretismo Religioso na Festa de 
Nossa Senhora das Águas em Canoas! 
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rosto. Depois de um primeiro arrastão 

segundo lançar de rede em que veio 

pelo sagrado. 

protetora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

não apenas na religião. Entretanto 

nelas tem sido mais evidente. 

mudando nomes e imagens para 
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realidade brasileira. 

O antropólogo italiano Massimo 
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movimento no qual um sistema de 

na devoção da santa misturam-
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interligam nesta festa em favor de um 

é a 

 não é de 

a Revista Romaria da Águas 
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______. 
 

 

Poder

. 

 

 

 

 

gong%C3%A1/

26/11/2012.
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a dança 

de um povo é

entre um tempo e lugares diferentes. 

Esse dançar do grupo é

é

ão da etnia 

de origem.

de prosa poé

Trajetória da migração Ucraniana em 
Canoas. 

Grupo Folclórico de Dança Ucraniana 
SOLOVEI
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De um momento de sem sentidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um lugar a outro 

 

 

Muitos  

 

 

 

 

 

Atravessavam   
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Que vieram ao Brasil 

 

Boas surpresas 

 

 

Nas novas terras das suas esperanças

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoas era

 

 

 

 

 

 

 

 

De v  

 



Travessias Culturais - p. 35

Fonte

 

 

 

 

 

 

 

 

Naquilo que a eles é nato 

 

 

 

 

A dança que mant  

 v  

 

 

 

Fonte
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Canoas para lembrar quem somos 

 

 

 

Pesquisa 

 

 

Darnis Corbelini 

 

 

 

 

 

Entrevista de uma série que pretende 

mostrar a vida de migrantes para 

Canoas

mediações culturais

ét  

 

 

a 60.

 

Mestrando em Memória e Bens Culturais.
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universidades. 

Mais do que qualquer outro tipo 

adequar a novos suportes de registros 

natas no desenvolvimento de novos 

e disseminação da informação.

As primeiras universidades tem 

registrado até então. Desde o surgimento 

formas.

espaços de saber tem papel de destaque 

informação para o suporte da trilogia 

MOBILIDADE DA BIBLIOTECA
UNIVERSITÁRIA:

ADAPTAÇÃO À EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
DOS SUPORTES DA INFORMAÇÃO



Travessias Culturais - p. 39

serviços a possibilidade de geração de 

Desde o surgimento das 

em diferentes suportes. A evolução dos 

Os primeiros suportes usados 

ainda outros materiais que foram usados 

se sobressaiu em relação aos demais 

da obtenção de matérias-primas 

O papel que até meados dos anos 

O desenvolvimento e a 

depósito de informação para a vir a ser 

Novos serviços e produtos tiveram que 
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de Informação

Resumidamente podemos 

afortunados para uma realidade de 
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A maleabilidade e onipresença 

o futuro dos suportes de informação é 
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fundamentais.



Travessias Culturais - p. 43TrTrTrTrTrTrTrTravavavavavavavesesesessisisisisisiasasasasasas C C C C C C C Culululululululultutututututututurarararararararararararararararaisisisisisisisisisisisisisisis --- p.p.p.p.p.p.p.p.p. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4333333333333333333333

Reitor

Ir. Dr. Paulo Fossatti

Ir. Dr. Cledes Antonio Casagrande

Diretor 

Ir. Dr. Cledes Antonio Casagrande

 

Coordenadora 



memorialinguagens@unilasalle.edu.br

 


