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Resumo 

Este projeto relê aspectos da transmissão de séries culturais e das 
operações transmissivas da oralidade e sua arte, retirando os objetos de 
estudo de uma observação isolada e/ou etnocêntrica, evidenciando a 
mobilidade dos trânsitos das oralidades tradicionais ou das culturas 
urbanas. Acresça-se que, no atual momento das discussões sobre a 
mundialização e aceleração das tecnologias e mídias, faz-se eminente uma 
reavaliação destes conjuntos.   
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Problema 

Contando com a longa experiência, com estudos que desenvolvo há 
quatro décadas e depois de uma série de publicações a respeito, venho 
ampliando a observação e os estudos críticos sobre oralidade no domínio da 
comunicação. A partir do eixo tradição/transmissão, procuramos seguir 
estudos antropológicos, da performance e da comunicação em presença.  

Apresentamos assim um corpo de referências, atuando cada uma 
delas a partir de uma diferente perspectiva: oral e oralidade, considerando 
seus ambientes de transmissão, vocalidade e situações que reúnem o 
cultural e a emissão presente, tendo por pressuposto a não separação entre 
oral/escrito/impresso e fugindo dos recortes erudito/popular.  

Compreendendo razões de integração letra e voz, uma parte desse 
projeto está ancorada no meu mais recente livro Matrizes Impressas do 
Oral, a ser publicado em breve.  
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Corpus 

Estamos diante de um arcabouço conceitual que vai servindo de 
norte aos trabalhos de diversas etapas, de campo ou de gabinete.    

Textos medievais, folhetos de cordel e literaturas populares do Brasil 
e do mundo, em perspectiva comparatista.    

Contando com a experimentação de repertórios tradicionais e 
contemporâneos, a pesquisa evolui numa perspectiva do oral/impresso e da 
leitura em voz alta.  

Acresce-se a isto o trabalho de tradução de alguns teóricos 
fundamentais, como Paul Zumthor, Henri Meschonnic e Charles Bernstein, 
obras constantes na bibliografia. 

 

Justificativa 

Sabemos ter desempenhado um papel nesta via agora percorrida por 
tantos pesquisadores. Antes tratava-se de Folclore e depois de alguns 
estudos percorridos, como os nossos, penso numa perspectiva mais ampla 
de Poéticas do Oral e de processos de comunicação, apoiados na oralidade, 
sem omitir perspectivas míticas e históricas. 

 

Fundamentação teórica/Metodologia 

 A pesquisa passa pelos estudos de letra e voz, dos trabalhos de Paul 
Zumthor, de um percurso pela antropologia cultural, pelos Estudos da 
Semiótica Russa, sobretudo os textos de Iuri Lotman, Aaron Gourévitch, 
Eleazar Meletínski, que nos conduziram ao entendimento das mitopóeticas, 
e também por obras mencionadas na bibliografia, além da própria 
fundamentação crítica que fui construindo nestes últimos anos e que agora 
pretendem oferecer mais subsídios para o tratamento de tema tão 
complexo. 
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Objetivos  

Dentre os objetivos, além de desenvolver a referida reflexão,  
destacam-se os seguintes: investigar teorias que processam as séries 
culturais, os sistemas cognitivos e o texto oral; pensar as cartografias de 
oralidade como instrumento de trabalho; avaliar repertórios e grupos de 
investigação sobre o tema.       

 

Aplicações/Produtos/ Resultados  

Atividades de ensino e pesquisa, formação constante de novos 
pesquisadores, orientandos e estudiosos no campo abordado, realização de 
atividades no Centro de Estudos da Oralidade e intercâmbio de professores 
e pesquisadores. O trabalho impõe um circuito permanente de relações, 
publicações de artigos e de livros, conforme vem sendo feito. Participações 
em congressos sobre o tema tem gerado cada vez mais conexões 
internacionais e propiciado conferências de abertura que repercutem e 
criam outros eixos para a continuação do diálogo no Brasil e no mundo.  
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