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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Núcleo de Estudos Canadenses, sediado na Coordenadoria de 

Assuntos Internacionais da UFG, por meio de um convênio entre a 

Universidade Federal de Goiás e a embaixada do Canadá, tem o objetivo de 

estimular o intercâmbio entre canadenses e brasileiros nas áreas cultural, 

acadêmica e científica.  

Nesse contexto, as Jornadas do Núcleo de Estudos Canadenses 

apresentou, em sua programação, uma pluralidade de trabalhos que 

contemplou as relações culturais, acadêmicas e  científicas entre Brasil e 

Canadá e, especialmente, refletiu interações frutíferas entre membros da 

Universidade Federal de Goiás e de seus pares canadenses. Muitas dessas 

colaborações foram viabilizadas pelo programa Compreendendo o Canadá 

(Undersanding Canada/ Comprendre le Canada), do Governo do Canadá. 

Desse modo, foram ministradas três palestras, quatro mesas redondas, 

nas quais foram apresentadas 19 comunicações e uma exposição de pôsteres 

composta por 10 trabalhos. Além disso, o evento realizou uma sessão de filme 

seguida de debate e exposição digital de fotografias. 

A diversidade das contribuições, aqui apresentadas, demonstra o 

interesse da comunidade acadêmica em estreitar as relações culturais e 

científicas com o Canadá, além de evidenciar a contribuição do NEC para as 

atividades de internacionalização da UFG nos últimos nove anos.  

 

As organizadoras  
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19 de novembro de 2014 
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RESUMOS 

 

PALESTRAS 
 

O impacto do Programa Ciência sem Fronteiras para a mobilidade de 

estudantes de graduação da UFG em direção ao Canadá 

 

Ofir Bergemann de Aguiar (FL-CAI/UFG) 

 

O discurso atual sobre a internacionalização do ensino superior coloca em 
relevo o fenômeno da internacionalização em casa, concebida como “qualquer 
atividade ligada ao internacional, exceto a mobilidade de estudantes e 
docentes para o exterior” (WÄCHTER, 2000, p. 6). A mobilidade internacional, 
no entanto, é considerada um meio para “ajudar no desenvolvimento do 
conhecimento, das habilidades e dos valores internacionais e interculturais 
entre os estudantes” (KNIGHT, 2012, p. 64). Ademais, não se pode negar “o 
crescente valor atribuído à experiência internacional nas carreiras acadêmicas. 
Estudar e trabalhar no exterior são atividades agora vistas como importantes 
componentes do desenvolvimento intelectual e profissional no trabalho 
acadêmico” (CANTWELL, 2012, p. 82). Por outro lado, se a internacionalização 
em casa tem ocupado lugar de destaque no cenário contemporâneo, isso se 
deve, sobretudo, pela dificuldade de se garantir a mobilidade para o exterior 
para a maioria dos estudantes e docentes (WIT, 2014). Assim, justifica-se a 
realização de um estudo que contemple a descrição da mobilidade 
internacional de estudantes. Será aqui apresentado o número de estudantes de 
graduação da Universidade Federal de Goiás que realizaram intercâmbio no 
Canadá no período de 2006 a 2014, enfatizando-se o impacto do Programa 
Ciência sem Fronteiras. Antes da implementação desse Programa, somente 
oito estudantes frequentaram instituições canadenses, contra 64 que 
estudaram no Canadá depois dele. Além disso, o Programa possibilitou uma 
maior diversificação  de cursos e, consequentemente, de áreas de 
conhecimento. Um ponto negativo, entretanto, é a exclusão das Ciências 
Humanas e as Letras, Linguística e Artes. 
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Núcleo de Estudos Canadenses/UFG: balanço 2006-2014 

 

Lílian Virgínia Pôrto (FL/UFG) 

 

O Núcleo de Estudos Canadenses (NEC) é fruto de um convênio entre a 
Universidade Federal de Goiás e a Embaixada do Canadá assinado em 06 de 
junho de 2000. O objetivo de tal convênio é estimular o intercâmbio entre 
canadenses e brasileiros nas áreas cultural, acadêmica e científica. É 
pertinente assinalar que as iniciativas individuais de pesquisadores da UFG nas 
suas atividades com seus pares canadenses desempenha um papel de suma 
importância neste processo de trocas culturais e acadêmicas entre esses dois 
países. Dada a sua abrangência regional, o NEC está preparado para orientar 
e informar os interessados no Canadá provenientes não apenas da UFG, mas  
de outras instituições de ensino. Vale ressaltar que há doze núcleos de estudos 
canadenses no Brasil, o NEC UFG é o único situado na região centro-oeste. O 
objetivo desta comunicação é apresentar um balanço da contribuição do NEC 
para a divulgação e facilitação do intercâmbio de conhecimento e de pessoas, 
mais precisamente nos últimos nove anos (2006 a 2014), período que 
compreendeu a vigência do programa “Entendendo o Canadá”, subvencionado 
pelo governo canadense. Graças a este programa e às parcerias estabelecidas 
com a UFG, realizamos vários eventos acadêmicos, entre eles seminários, 
palestras e minicursos com a presença de palestrantes canadenses. 
Professores e estudantes da UFG foram ao Canadá e, no retorno às suas 
atividades,   compartilharam os resultados de suas pesquisas em eventos 
organizados pelo NEC, mais especificamente, contribuindo com a programação 
do projeto de extensão “Canadá em pauta”. Atualmente, a UFG tem convênio 
com três universidades canadenses. 

 

MESAS REDONDAS 

 

Intercâmbio docente UFG-Canadá: 
produtos e desdobramentos 

Coordenação: Ofir Bergemann de Aguiar (FL-CAI/UFG) 
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Mulheres e participação política: Brasil e Canadá 
 

Denise Paiva (FCS/UFG) 
 

A comunicação tem por objetivo relatar a experiência de mobilidade docente e 
pesquisa realizada, respectivamente,  nos anos de 2008 e 2010. Essas 
atividades puderam ser realizadas por meio de concessão de recursos de um 
programa do governo canadense  para países da América Latina e Caribe 
(LACREG). Em 2007 estive na “University of York” por duas semanas. Na 
oportunidade, além de dar andamento às atividades de pesquisa com uma 
pesquisadora daquela instituição, pude também realizar uma palestra para 
professores e estudantes. Em 2010 a professora Shannon Sampert  esteve 
na UFG por uma semana. Na ocasião, a professora  participou de várias 
atividades com  pesquisadores de várias unidades acadêmicas da UFG e 
do workshop  que discutiu/apresentou os capítulos da coletânea Mulheres, 
Política e Poder. 
 
 

LSQ e ELiS: um encontro possível? 
 

Mariângela  Estelita Barros (FL/UFG)   
 

No ano de 2012, fui contemplada com uma bolsa de pesquisa do “Faculty 
Research Program”, do “International Council for Canadian Studies”, com o 
projeto intitulado “LSQ e ELiS: um encontro possível?”. O objetivo de minha 
pesquisa foi testar o uso da ELiS (Escrita das Línguas de Sinais) com a Língua 
de Sinais do Québec (LSQ) por meio da escrita de textos nessa língua, bem 
como conhecer como a comunidade surda local se organizava em termos 
institucionais. No período de 24 de junho de 2012 a 20 de julho, desenvolvi 
essa pesquisa na Université du Québec à Montréal (UQÀM), supervisionada 
pela professora anfitriã Suzanne Villeneuve, onde coletei os dados linguísticos 
para verificação da possibilidade de uso da ELiS para a escrita da LSQ. Além 
disso, visitei outras instituições ligadas à comunidade surda, como o Centre de 
la Communauté Sourde du Montréal Metropolitain (CCSMM), a Association du 
Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs (AQEPA), e o Institut Raymond-
Dewar (IRD). As visitas às instituições, além de me mostrarem o aspecto social 
da comunidade surda local, permitiram-me, participando de alguns de seus 
eventos sociais, conhecer e utilizar a LSQ na prática, na interação com surdos 
residentes em Montréal. Esse aspecto foi de grande valor para o alcance do 
objetivo principal do projeto. O fato de essa pesquisa mostrar a possibilidade 
de se escrever uma língua de sinais estrangeira com a ELiS proporcionou 
reconhecimento e visibilidade a essa escrita e despertou interesse de pesquisa 
sobre seu uso em outras línguas. 
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Os deslocamentos produzidos por Régine Robin em sua obra Mégapolis: 
les derniers pas du flâneur" 

 
                                                                     Silvana Matias Freire (CEPAE/UFG) 

 
Esta comunicação tem como objetivo relatar o desenvolvimento de uma 
pesquisa que teve como ponto de partida uma viagem ao Canadá em outubro 
de 2010 subvencionada pelo governo canadense (BREC- Bourses de 
Recherche en Études Canadiennes). A pesquisa foi supervisionada pelo 
professor Pierre Ouelet, titular do Departamento de Estudos Literários da 
Universidade do Québec em Montréal (UQAM). Nosso objeto de estudo foi a 
obra Mégapolis: les derniers pas du flâneur da escritora canadense Régine 
Robin, especificamente os aspectos ligados ao estranhamento proveniente da 
irrupção do duplo. Essa pesquisa, cadastrada na PRPPG sob o título “O 
estranho e o familiar na obra Mégapolis: les derniers pas du flâneur  de Régine 
Robin”, teve duração de dois anos (2010-1012). As produções resultantes 
foram: cinco comunicações orais em eventos nacionais e internacionais e um 
artigo publicado em revista de circulação internacional. 
 

 
O multiculturalismo e o interculturalismo sob a perspectiva canadense 

 
Carla Janaína Figueredo (FL/UFG)  

 
No ano de 2011, fui contemplada com a bolsa de estudos ‘Faculty Enrichment 
Program’, fornecida pelo ‘International Council for Canadian Studies’, via 
Embaixada do Canadá no Brasil, entre 02 a 28 de outubro. Por meio desse 
programa, pude desenvolver minha pesquisa na área de Multiculturalismo e 
Interculturalismo no Canadá, com o auxílio da Profa. Dra. Ryuko Kubota do 
Department of Language and Education da University of British Columbia, em 
Vancouver. Nesse período em Vancouver, participei de palestras sobre o tema 
de minha investigação e tive, também, a oportunidade de apresentar aos 
professores e aos alunos do doutorado do Department of Language and 
Education (UBC) um outro estudo realizado anteriormente, intitulado ‘Building 
bridges: dialogical intercultural encounters in the English language classroom’. 
Ao longo de 2012, já de volta ao Brasil, passei a realizar diversas atividades 
acadêmicas como parte de minhas atribuições referentes à pesquisa em 
questão. Tendo por base os artigos e livros teóricos que adquiri em Vancouver 
sobre a temática da diversidade linguística e cultural no Canadá, ofereci aos 
alunos da graduação a disciplina de Núcleo Livre, intitulada ‘Multiculturalismo e 
Interculturalismo no Canadá’, a qual ocorreu no segundo semestre de 2012, 
com carga horária de 64 horas; do mesmo modo, desenvolvi a ‘Prática como 
Componente Curricular’, que correspondeu a uma pesquisa realizada 
especificamente com alunos de diferentes cursos de Letras, com carga horária 
de 100h, intitulada ‘Diversidade Linguística e Cultural no Canadá’; e com 
relação à minha disciplina ‘Interculturalidade no ensino-aprendizagem de uma 
L2-C2’, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (nível 
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mestrado e doutorado), parte do programa contemplou textos que abordam a 
questão intercultural sob a perspectiva canadense; e, por fim, ministrei uma 
palestra por meio do Projeto de Extensão ‘Canadá em Pauta’, intitulada 
‘Multiculturalismo, Interculturalismo e identidades linguísticas no Canadá: a 
perspectiva dos Vancouverites’, que se realizou em abril de 2012.  

 
 

A experiência da diversidade cultural no Canadá 

Maria Luiza Mendonça (FIC/UFG) 

O objetivo desta comunicação é compartilhar a minha experiência como 
pesquisadora convidada na “Université du Québec à Montréal”, em 2008, 
viabilizada pela concessão de uma bolsa do governo canadense. Desenvolvi 
pesquisa junto ao CRIEC - Centre de Recherche sur l'Immigration, éducation et 
citoyenneté, então dirigido pela professora Micheline Labelle. Dentro do 
trabalho proposto, que era investigar as possibilidades de representação social 
de diferentes grupos sociais, entrei em contato também com o Bureau National 
du Cinema, onde tive acesso à produção cinematográfica dos povos 
autóctones. As leituras então realizadas, somadas aos filmes e às estratégias 
de representação desses povos, permitiram desenvolver e apresentar em 
publicações e congressos a relevância das possibilidades de auto 
representação para os processos subjetivos e idenitários dos indivíduos 
pertencentes a esses grupos, em geral minoritários. Em decorrência dessa 
experiência foi possível refletir sobre esses processos relativos à diversidade 
cultural e realizar publicações sobre o tema, a saber,  três artigos e um livro.  

 

Intercâmbio discente UFG-Canadá 
Coordenação: Alexandra Almeida de Oliveira (FL/UFG) 

 

Intercâmbio no Canadá: Relatos da minha experiência pessoal, 

profissional e acadêmica  

 

Juliana Pires Abbadia (Ecologia e Análise Ambiental/UFG)  

 

Em setembro de 2012 deixei o Brasil com destino à Calgary, a terceira cidade 
mais populosa do Canadá, situada ao sul da província de Alberta. No inverno, 
as temperaturas podem atingir máxima de 10°C e mínima de -30°C. Dei início, 
então, ao que seria não somente a maior experiência da minha vida, mas 
também a realização de um sonho. O desejo de aprimorar o Inglês, de saber 
como é viver em outro país e melhor ainda, de poder estudar em uma 
universidade estrangeira, aliaram-se e foram maiores que o medo de dar um 
passo tão grande sozinha. Usei essa mesma coragem em todos os momentos 
e não deixei escapar nenhuma das oportunidades que surgiam no caminho. 
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Assim, conheci amigos incríveis que foram essenciais nessa jornada, e que 
nunca serão esquecidos. Trabalhei com a Dr. Vamosi, uma conceituada 
pesquisadora que me deu a chance de aprofundar meu conhecimento em uma 
área que hoje seria a tese da minha monografia, e esperançosamente, de 
outros futuros trabalhos. Além disso, pude fazer parte de um notável sistema 
de ensino, podendo desfrutar de todos os excelentes recursos que a 
Universidade de Calgary tem a oferecer à seus alunos. Hoje, sou feliz e grata 
pelas maravilhosas lembranças, por todo o conhecimento que adquiri, e pelas 
inúmeras diferenças que vivi e aprendi.  
 
 
Cotidiano, Educação e Cordialidade: o que o Brasil tem a aprender com o 

Canadá? 
 

Marcos Paulo Alves de Assunção (Direito-Regional Goiás/UFG) 

No ano de 2013 me inscrevi no Programa de bolsas ELAP do Governo 
Canadense. Fui pré-selecionado por duas instituições canadenses, York 
University (Toronto, ON) e Saint Mary’s University (Halifax, NS); acabei 
optando por esta tendo em vista, de pronto, terem aceitado minha candidatura. 
Cheguei em Halifax no dia 01 de janeiro de 2014 e de início já me deparei com 
a cordialidade e presteza dos canadenses. No dia 04 eu e demais estudantes 
internacionais passamos pelo processo de orientação e reconhecimento do 
Campus da SMU, bem como parte da cidade. Como quase todos os 
estudantes internacionais moram nas residências da universidade, nossos 
encontros e convivência foram facilitados, fato que nos permitiu maior 
entrosamento e união. Sendo estudante de Direito (UFG/CCG) optei por quatro 
matérias relacionadas à área e ao meu perfil: Politics of the European Union, 
Politics and Development, International Law e Trade and Development, as 
quais foram fundamentais para o processo de execução de minha Monografia 
Jurídica, pautada na área do Direito Internacional. Trouxe comigo uma ampla 
bagagem educacional e cultural que acredito poder contribuir para a melhoria 
dos nossos métodos de ensino, pelo menos no que tange à minha área 
acadêmica.  
 
 

Canadá:  influência que não se acaba 

Juliana Dias Moreira Furtado (Graduada em Ciências Sociais UFG/ Professora 

no Brasil Club de Português, Montevidéu/Uruguai) 

Há 5 anos tive a oportunidade de ir para o Canadá pela UFG através do 
programa de bolsas ELAP. Minha intervenção busca tratar de maneira suscinta 
do processo de inscrição, da minha experiência de estudos na Saint Mary's 
University, retratando o intercâmbio cultural e de conhecimento, dos impactos 
dessa experiência após minha volta para o Brasil, tanto no âmbito profissional 
quanto no pessoal, além da minha contribuição em reuniões e eventos para 
outros estudantes que tem interesse de estudar e viver no Canadá. 
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Conhecendo o Elap (Programa Futuros Líderes nas Américas) e a rede 
Alumni Canadá Brasil 

 
Frederico Ramos Oliveira (FIC/UFG) 

O objetivo desta comunicação é explicar aos estudantes de graduação e pós-
graduação as normas para participar do Programa Futuros Líderes nas 
Américas (ELAP – Emerging Leaders in the Americas Program // PFLA – 
Programme des futurs leaders dans les Amériques) do Governo canadense e, 
também, apresentar o sítio da rede Alumni Canadá Brasil. Essa rede é formada 
por profissionais e estudantes, provenientes de várias regiões do Brasil e do 
Canadá, que foram contemplados com bolsas e compartilham suas 
experiências nesta plataforma. Além disso, a equipe elaborou um guia 
exclusivamente voltado para o ELAP, tema principal desta contribuição.   
 
 
 

Estudos Canadenses  
Coordenação: Lílian Virgínia Pôrto (FL/UFG) 

 

Au- délà de ma tête: a relação entre processo artístico (performance, 

vídeo, instalação) e atividades benevolentes no Canadá 

Anahy Mendonça Jorge (FAV/UFG)  

A presente comunicação focaliza a experiência de participação da artista em 
atividades de voluntariado (2006-2008) e sua importância no processo artístico 
da obra de vídeo/performance/instalação "Au- délà de ma tête. A realização de 
atividades voluntárias artísticas (desenho, pintura e música) realizadas em 
duas instituições canadenses em prol de crianças e idosos contribuíram para o 
restabelecimento do equilíbrio da saúde da artista após períodos de realização 
de experiências (sem medicação) com os efeitos da doença diagnosticada 
como inicialmente como epilepsia, documentações com exames medicais 
(eletroencefalograma e ressonâncias magnéticas) e captações de imagens 
para a construção dos vídeos. A presença e ausência de tais atividades 
intensificaram efeitos no corpo físico que eram captados pelas documentações 
visuais realizadas, dentro e fora do corpo.  A pesquisa envolve o conceito de 
vibração do corpo (física quântica), conceito de psicosfore (psicologia e 
biologia) e processo artístico (arte). 
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Diversidade cultural e linguística no Canadá 

Flaviana Mesquita AMÂNCIO (G/UFG) 

Jorge Henrique Oliveira de ARAÚJO (G/UFG) 

 Laryssa Paulino de Queiroz SOUSA (G/UFG) 

Ronaldo Adriano Linhares de MATOS (G/UFG) 

Orientadora: Carla Janaina FIGUEREDO (D/FL/UFG) 

 

O estudo que desenvolvemos visou primordialmente refletir, discutir, 
questionar, problematizar e compreender melhor a diversidade cultural e 
linguística no Canadá. Para que tal estudo fosse desenvolvido, recorremos a 
um banco de dados composto de entrevistas feitas com residentes do país, nas 
quais os participantes eram levados a refletir sobre sua cultura, identidade e 
sobre a língua que em seu meio se constrói. Os entrevistados foram 
questionados sobre o que significa ‘ser canadense’ para o próprio povo que 
constitui aquela nação. A partir das respostas dadas por eles, desenvolvemos 
uma análise de caráter qualitativo buscando compreender os fenômenos de 
multiculturalismo e interculturalismo que se fazem ali presentes; e para que 
pudéssemos desvendar ao máximo o conteúdo ideológico e cultural que as 
entrevistas transmitiam, lançamos mão de textos de cunho teórico de autores 
como Brutt-Griffler (2002), Crystal (2003), Kymlicka (2003), Hiebert e Ley 
(2006), Phillipson (2009) e Bucholtz e Hall (2010), os quais discutem língua e 
aspectos concernentes à identidade nacional. Tomando como base diferentes 
pontos de vista, tanto de estudiosos, quanto de cidadãos comuns pertencentes 
à sociedade canadense, mais precisamente à região anglófona de Vancouver, 
Província da Colúmbia Britânica, nosso estudo procurou perceber de forma 
mais ampla a dificuldade e o desafio das pessoas que convivem e interagem 
diariamente com as mais variadas etnias, línguas e culturas em um mesmo 
país. 
 
 

A tradução feminista no cenário canadense 

Ofir Bergemann de Aguiar (FL-CAI/UFG)  

Esta comunicação tem como objetivo apresentar a tradução feminista 
desenvolvida por escritoras do Quebec nos anos setenta e oitenta. Nessa 
época, observou-se um clima político favorável às manifestações e publicações 
que buscaram descontruir a linguagem convencional vista como misógina 
(FLOTOW 1991, 2006). Sob influência do pós-estruturalismo, da desconstrução 
e do feminismo francês, estratégias tradutórias foram empregadas como crítica 
à linguagem patriarcal. Suplementação, inclusão de prefácios e notas de 
rodapé e roubo/sequestro (hijacking) são algumas delas, usadas com o fim de 
enfatizar o caráter sexista da língua,  de tornar o feminino visível na linguagem, 
de explicar o processo de tradução criativa, de dar visibilidade ao tradutor 
(FLOTOW, 1991).  É destacado o papel de Barbara Godard, Susanne de 
Lotbinière-Harwood, Luise von Flotow e Sherry Simon na discussão sobre 
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gênero e tradução no Canadá.  Segundo Flotow (ALVIRA, 2010), as estratégias 
de tradução feminista são ainda úteis hoje e os estudos sobre gênero e 
tradução, limitados à literatura, poderiam contemplar outros tipos de texto, que 
igualmente seriam importantes fontes de pesquisa. 

 

A figura da Corriveau no imaginário cultural e literário do Quebec 

Lílian Virgínia Pôrto (FL/UFG)  

Marie-Joseph Corriveau é uma personagem histórica e lendária que viveu 

durante a ocupação inglesa na região chamada Nova França, província do 

Quebec. Nesta comunicação, apresentaremos um panorama das diferentes 

representações desta figura no imaginário cultural e literário do Quebec. Para 

tanto, analisaremos a sua representação em músicas, no cinema, na mídia 

impressa e na literatura. No que diz respeito ao universo literário, foram 

selecionados três textos:  Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé 

(1867),  Une Relique de Louis Fréchette (1913) e La Cage de Anne Hébert 

(1990). A partir desta análise, veremos quais são os valores atribuídos à figura 

da Corriveau ao longo dos séculos e qual é a sua representação ideológica 

dominante. Mais, especificamente, na literatura, observaremos se existem 

diferenças de representação entre os textos de autoria masculina e aqueles de 

autoria feminina. Os estudos teóricos que nortearam tal análise são Maurice 

Halbwachs e Ecléa Bosi para questões relacionadas à memória, Luce Irigaray 

e Simone de Beauvoir para os aspectos considerados feministas da obra de 

Anne Hébert. 

 

 

 

Intercâmbio docente UFG-Canadá: 
produtos e desdobramentos 

Coordenação: Lílian Virgínia Pôrto (FL/UFG) 

 

Educação a distância em universidades brasileiras e canadenses 
 

Ana Paula Ambrósio (INF/UFG)  
 

Contemplada com bolsa oferecida pelo governo Canadense dentro do 
programa “Canadian Studies Faculty Research Program in Brazil”, tive a 
oportunidade de visitar as duas maiores universidades canadenses de ensino a 
distância. Como parte do projeto “Strategies and Outcomes of Distance 
Education in Canadian and Brazilian Universities”, no periodo de 04 a 31 de 
junho 2007, visitei a Universidade de Athabasca em Edmonton-AB, onde 
trabalhei com o Professor Terry Anderson, Ph.D, e Research Chair for Distance 
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Education do Canadá. Em seguida visitei a Téléuniversité de Québec em 
Montreal, ligada a UQAM, onde trabalhei com a Profa. France Henri, Ph.D, 
coordenadora do Programa de Doutorado em Educação à Distância. Além das 
visitas técnicas, durante esse período também foi possível participar de três 
importantes conferências na área. Como resultado do interesse despertado no 
assunto, realizamos no Brasil o Seminário Internacional Brasil- Canadá de 
Educação a Distância em 2008, evento apoiado pelo governo Canadense e 
que contou com grande participação da sociedade. Além disto, em 2010 
recebemos o Prof Rory McGreal, PhD, Unesco/Commonwealth of Learning 
Chairholder in Open Educational Resources, e Vice-Presidente Associado da 
Universidade Athabasca, que ministrou a palestra "Mobile Learning and Free 
Education: E-learning for Economic Development”. 

 

 

Compreendendo o Canadá: abrindo portas 
 

     Alexandra Almeida de Oliveira (FL/UFG) 

Fui contemplada em 2012 com uma Bolsa de Complementação de 
Especialização em Estudos Canadenses, Compreendendo o Canadá, via 
Embaixada do Canadá. Viajei em setembro de 2010 e retornei ao Brasil em 
outubro do mesmo ano. Por meio dessa bolsa, pude desenvolver minha 
investigação La déconstruction des images brésiliennes dans la littérature du 
Canada francophone, sob orientação da professora Danielle Forget, professora 
do Departamento de Letras Francesas da Universidade de Ottawa. Tive, nesse 
período, a oportunidade de rever a pesquisadora e escritora quebequense 
Claire Varin que me recebeu em sua casa em Laval para conversarmos sobre 
Clarice Lispector e sobre literatura quebequense. Ao retornar do Canadá 
comecei a organizar o curso de Núcleo Livre (NL) que ofereci em contrapartida 
à bolsa. Com os livros e a experiência adquiridos no Canadá, ministrei por 2 
semestres a disciplina intitulada: Imagens do Brasil na Literatura Quebequense, 
com carga horária de 64 horas. Além da disciplina de NL, minha pesquisa deu 
origem a alguns resumos e apresentações orais. 

 
 

A variedade linguística do Canadá: a língua francesa oral e a língua de 
sinais do Québec 

 
Luiz Maurício Rios (FL/UFG)  

 
Meu primeiro contato com a língua e a cultura quebequenses, deu-se em 
julho/2001, quando estive na Université Laval, na cidade de Quebec, 
participando de um Stage de Perfectionnement en Enseignement du FLE, com 
bolsa oferecida pelo governo canadense. Nesta oportunidade iniciei amizade 
com famílias quebequenses, o que me proporciona, até hoje, a possibilidade de 
estar com eles em momentos festivos. Nessa viagem também tive a 
oportunidade de conhecer e fazer pesquisa na fronteiriça Bibliothèque et salle 
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d'opéra Haskell, situada em Rock Island (atualmente Stanstead), no Quebec, e 
a cidade de Derby Line, no Vermont (EUA). De julho a agosto de 2009, após 
ser contemplado com a Bourse de Complément de Spécialisation, também 
oferecida pelo governo do Canadá, desenvolvi o projeto de pesquisa 
“Descoberta do francês quebequense com base na descrição fonética do seu 
sistema vocálico” na Université Laval, em Quebec. O conhecimento adquirido 
neste trabalho pôde ser aplicado em disciplinas oferecidas no curso de 
graduação em Letras (Francês), em um período de 3 anos seguidos, 
apresentando aos nossos alunos a variedade linguística do francês do Canadá. 
Em 2010, parti em Missão de Estudos no Canadá, com o apoio da UFG, para 
desenvolver o trabalho Introduction aux études comparatives de la Langue des 
Signes Québécoises (LSQ) et la Langue Brésilienne des Signes (LIBRAS) : des 
aspects linguistiques et socio-politiques-culturels, na UQAM. Encontrei-me com 
vários profissionais da área de Surdez, inclusive com Anne-Marie Parisot, 
professora e Diretora do Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme 
sourd – UQAM . Esta viagem serviu para a preparação do Seminário 
Internacional: Línguas de sinais no Canadá francês e no Brasil: integração 
social e pleno exercício da democracia, ocorrido em setembro de 2011, com a 
participação da Profa Dra Anne-Marie Parisot. Por fim, em 2012, iniciei meus 
estudos (Doutoramento) na UQAM, com o tema Le traitement visuel et le 
traitement linguistique dans deux langues signées : Langue des Signes 
Québécoise (LSQ) et Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sob a orientação da 
Profa Dra Anne-Marie Parisot. Também como produto de minha relação com o 
Canadá francês, organizei o minicurso Français d’hier et d’aujourd’hui au 
Québec, realizado em 2009. 
 
 

Livros ilustrados para crianças publicados no Canadá, no Brasil e nos 
Estados Unidos: estudos sobre família (s) e ensino de língua estrangeira 

 
Newton Freire Murce Filho (CEPAE/UFG) 

 
Entre 15 de junho e 14 de julho de 2011, fui contemplado com uma Bolsa de 
Pesquisa do “Faculty Research Program”, do “International Council for 
Canadian Studies”.  Desenvolvi minha pesquisa nas seguintes instituições: 
“The Canadian Children’s Book Centre (CCBC)”, em Toronto, e “The Centre for 
Research in Young People’s Texts and Cultures (CRYTC)”, em Winnipeg, onde 
trabalhei com a orientação da professora Mavis Reimer. Investiguei livros 
literários canadenses para crianças, recém publicados e altamente 
recomendados, observando-se os modos como estão representadas (novas) 
constituições familiares, em especial a figura do pai. Um estudo comparativo 
com livros brasileiros foi realizado, seguido de outro, feito com publicações dos 
Estados Unidos. A partir desta visita, filiei-me à “International Research Society 
for Children’s Literature (IRSCL)” e continuo desenvolvendo estudos com livros 
ilustrados para crianças e o uso deles em aulas de língua estrangeira. Dentre 
os produtos que resultaram da experiência no Canadá, há um artigo publicado 
e outro no prelo, além de apresentações em eventos no Brasil, na Alemanha, 
na Holanda e na Espanha, em novembro de 2014. A visita àquele país em 
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2011 constituiu definitivamente um momento importante de direcionamento no 
meu percurso de pesquisa e de ensino. 
 
 
 

PÔSTERES 
 

 

Diversidade cultural e linguística no Canadá: um estudo sobre o 

multiculturalismo com ênfase na área de Vancouver 

 

Luiz Gustavo Osório Xavier (G/UFG) 
Thaynara Karolina Vaz da Cruz (G/UFG) 

Orientadora : Carla Janaína Figueredo (UFG) 
 

Este estudo teve como objetivo central discutir as percepções que os 
participantes canadenses ou residentes permanentes no Canadá possuem 
sobre o que significa “ser canadense” quando essa construção identitária é 
associada ao multiculturalismo existente no país, através da análise de 
entrevistas realizadas com os participantes. Sob o ponto de vista metodológico, 
esta investigação segue as diretrizes da abordagem qualitativa para a coleta e 
análise dos dados. Os resultados obtidos revelam que o Canadá apresenta 
duas dimensões: uma interna e outra externa, sendo a primeira reconhecida 
apenas pelos moradores do país, e a segunda, reconhecida e aceita pelo resto 
do mundo. E, diferentemente da ideia que se tem a respeito do Canadá ser um 
país receptivo e aberto ao diferente, percebemos que o discurso multicultural é 
uma cortina de fumaça para esconder alguns problemas internos relativos a 
culturas minoritárias, como a dos aborígenes e franceses. 

 
 

Uma pitada da culinária canadense 

Mara Núbia Araújo Gonçalves do Nascimento (G/FL/UFG) 
Lorena Martins Guimarães (G/FL/UFG) 

Orientador: Luiz Maurício Rios (D/FL/UFG) 
 

A culinária canadense é muito rica e bastante ampla e encontra-se até certa 
dificuldade para uma descrição mais minuciosa desta gastronomia, em virtude 
da extensão territorial e da riqueza de diversidade deste belo e moderno país. 
O Canadá absorveu elementos importantes das culturas francesa, britânica e 
indígena, mas também incorporou, ao longo dos seus anos, características da 
culinária de diversos povos – chineses e judeus, entre outros – o que contribuiu 
para uma gastronomia singular. Sob a influência dos nativos, alguns alimentos 
indígenas fazem parte da cultura do país até hoje. Nesta vasta culinária 
encontramos os seguintes pratos: Poutine, Butter Tart e Macarroni and cheese. 
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São pratos populares, saboreados por todo o Canadá, e hoje ganharam várias 
versões pelo mundo. A poutine, por exemplo, é uma receita com batata, queijo 
e molho e hoje é servida até com ingredientes da alta gastronomia, como 
o fois-gras. O que não se discute é que sua invenção foi em 1957 por Fernand 
La Chance, quando um de seus clientes pediu para que ele lhe servisse 
batatas fritas com queijo. A idéia logo ficou popular entre os moradores da área 
rural de Quebec e atualmente a poutine ganhou adoradores em todo território 
canadense. Já a butter tart é uma comida típica  considerada a quintessência 
da cozinha canadense. É feita com manteiga, ovos, açúcar, xarope e uma 
massa folheada. Tortas eram muito consumidas pelos ingleses que 
colonizaram o país, e deles se originou o Butter Tart. Por isso, esse prato não 
deve ser confundido com torta de manteiga, outro prato consumido na 
gastronomia inglesa. E por fim temos o macarroni and cheese, com uma massa 
'Macarroni' misturada ao molho Bechamel básico e queijos cheddar e 
parmesão. É um prato que é muito apreciado pelas famílias canadenses. 
Talvez o maior fator que contribuiu para que esse prato se popularizasse foi a 
facilidade no preparo.  
 
 

A língua francesa no Canadá 

Anna Gabriela F. Nogueira (G/FL/UFG) 
Luana F. Magalhães (G/FL/UFG) 

 
A língua francesa chegou ao Canadá graças às expedições marítimas feitas 
pela França no século XVIII.  Com o fim da Guerra dos Sete Anos, a França, 
derrotada, é obrigada a ceder a parte de seu território canadense aos ingleses.  
Isso tornou a língua inglesa a única oficial. O Canadá tornou-se um país 
bilíngue em 07 de julho de 1969, de acordo com a “Loi sur les langues 
officielles”, sendo o francês ao lado do inglês as línguas oficiais, o que significa 
que todos os tribunais federais, o Parlamento, todas as instituições federais e 
documentos oficiais precisam  conter instruções para os cidadãos nesses dois 
idiomas. E, na década de 70, o francês, por meio da lei número 101 passa a 
ser a única língua oficial da província de Québec. Atualmente, cerca de 23,2% 
dos canadenses, não apenas do Québec, são falantes de francês. 

 
 

Folclore canadense: la chasse galerie 
 

Janyne Borges do Espírito Santos LINO (G/UFG) 
Orientador: Luiz Maurício RIOS (D/FL/UFG) 

 
A lenda La Chasse Galerie trata da história de exploradores de madeira, na 
região de Gatino, que fazem um pacto com o Diabo no intuito de poderem voar 
em uma canoa e visitar suas famílias. No entanto, eles deveriam evitar 
blasfemar durante a viagem, tomar cuidado para não encostarem a canoa nos 
sinos das igrejas, e ainda estarem de volta antes das seis horas da manhã 
seguinte. Caso contrário, eles perderiam suas almas. A versão mais conhecida 
desta lenda é a escrita em 1900 por Honoré Beaugrand. Esta história remonta 

http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2011/10/culinaria-da-inglaterra-cozinha-tipica.html
http://coelhocanada.blogspot.com.br/2008/03/comida-tipica-canadense.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honoré_Beaugrand


Jornadas do Núcleo de Estudos Canadenses: relações culturais,  acadêmicas e científicas 

26 
 

 

a lenda francesa de um homem nobre e rico que gostava de caçar. Então, um 
dia, ele decidiu não ir à missa no domingo: sua punição foi ser condenado a 
vagar no céu, perseguido por cavalos a galope e lobos uivando. La Chasse 
Galerie foi desenvolvida por colonos franceses que se instalaram no Canadá e 
mesclaram a lenda francesa acima a um mito ameríndio local que dizia respeito 
a uma canoa voadora. No parque de diversões La Ronde, situado em Montreal, 
encontra-se um carrossel inspirado nesta lenda, além de uma estátua do barco, 
com os madeireiros e o Diabo. A cervejaria quebequense Unibroue também se 
serviu da lenda para ilustrar o rótulo de sua cerveja vermelha no qual está 
ilustrado os madeireiros a bordo da canoa. Na literatura, dois romances tratam 
do assunto: L'armée furieuse de Fred Vargas (2011) e L'ensorceleuse de 
Pointe-Lévy de Sébastien Chartrand (2013). La Chasse Galerie é também o 
tema de uma canção de Claude Dubois com o mesmo nome. 

 
 

Réjean Ducharme: vida e obra 

Fernanda Cristine GUIMARÃES (G/FL/UFG) 

Este trabalho faz parte das atividades desenvolvidas na disciplina de 
Literaturas de Língua Francesa, do sexto período do curso de licenciatura em 
francês da Faculdade de Letras (UFG). Confeccionamos um pôster informativo 
sobre a vida e a obra do escritor quebequense Réjean Ducharme. 
Apresentamos as escassas informações conhecidas sobre a vida do escritor, 
assim como as fotos disponíveis, suas principais obras e prêmios. 
Comentamos o contexto de suas obras e o papel delas na Révolution 
Tranquille fazendo do autor uma das principais vozes literárias dessa época. 
Expomos suas principais temáticas e a única tradução da obra do autor para o 
Português Brasileiro: Baixo Calão. Temáticas como a imaginação, a 
sensibilidade e a infância são universais e encontram boa reflexão e percepção 
nas obras de Ducharme. Além do mistério da vida do autor que desperta um 
desejo de conhecê-lo mais, « Je ne suis né qu'une fois. », esse humor e 
criatividade fazem a leitura de Ducharme valer a pena. Por fim, este pôster teve 
caráter informativo para despertar o interesse e atrair a atenção de leitores 
para os autores quebequenses. 

 
 

Michel Tremblay: apresentação do autor e principais obras 

Pedro Marques de Souza Junior (G/FL/UFG) 

Dramaturgo, romancista e poeta, o autor montrealense Michel Tremblay 
nasceu em 25 de junho de 1942 e viveu sua juventude na região de Plateau – 
Mont Royal, lugar que influenciou a criação de suas primeiras obras e deu 
origem as Chroniques du Plateau – Mont Royal, Lémeac (2000). O autor 
também publicou textos autobiográficos e contos. Sua produção literária 
apresenta uma diversidade de temas que decorre de cada momento de sua 
vida. Nas obras de Tremblay, a memória, a infância, a nostalgia, são temas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ronde_(Québec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montréal
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'armée_furieuse
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recorrentes. O passado do autor pulsa sua criatividade. Para o autor, escrever 
seria como transformar suas lembranças em um ato de revolta (PRIMEAU, 
1959). Outra característica importante em Tremblay é a utilização da linguagem 
popular de sua região e de sua época nos seus textos literários. Essa técnica 
ao ser representada poderia chamar à atenção do público devido suas obras 
serem espelhadas em uma cultura popular (DEMAIZIÈRE, 1988). Ao 
considerar as obras de Tremblay como uma representação de uma cultura 
popular, podemos acreditar que o autor pretende, através de suas produções 
literárias, alertar uma sociedade submetida às suas condições, sendo elas: a 
vida quotidiana da mulher, o patriarcalismo, a liberdade,  a sexualidade e etc.            

 
 

Anne Hébert e a denúncia da sociedade quebequense tradicional 

Simone Martins Nogueira (G/FL/UFG) 

A escritora quebequense Anne Hébert nasceu no dia primeiro de agosto de 
1916 em Sainte-Catherine-de-Fossambault. Dedicou-se à poesia, ao romance, 
foi novelista e contribuiu para o teatro e a arte poética. Ela combinou realismo e 
simbolismo em sua poesia, trabalhou a tradição da novela histórica. Seu 
romance mais famoso é Kamouraska (1970), que mostra a influência do 
francês “nouveau roman” e técnicas de narrativa pós-moderna. Sua primeira 
coletânea de poemas Les Songes em Equilibre é publicada em 1942. 
Coletânea essa que fala sobre natureza, adolescência, o amor de um filho, o 
desvendar discreto, por vezes inofensivo, as imagens e os temas que 
alimentariam seu futuro literário (EMOND, 1978). Os primeiros contos parecem 
inofensivos, mas com Le Torrent (1950), um conto de sessenta e cinco 
páginas, inspirado em um acontecimento real, a autora retrata o meio 
jansenista preso à culpa e a despossessão. Em 1954, Anne Hébert publica Les 
Chambres de Bois, esse romance lhe valeu seu primeiro prêmio em 1957. Seu 
terceiro romance Les Enfants du Sabat é publicado em 1975. Com Les Fous de 
Bassan seu quinto romance, Anne Hébert obtém o prêmio Fémina. Anne 
Hébert sempre deu ênfase às dificuldades enfretadas pelas mulheres numa 
sociedade quebequense tradicional porém, também retratou a problemática 
identitária do povo Canadense francês. Suas obras causam um certo 
desconforto quando lidas, uma vez que Anne Hébert retrata com minúcias as 
vivências de suas personagens, deixando-nos ao final com uma certa 
dimensão do que foi essa sociedade canadense francesa por um longo 
período. Anne Hébert faleceu no hospital Notre-Dame de Montreal, em 22 de 
janeiro de 2000, aos 83 anos. 

 

 


