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 0. O presente relatório de progresso constitui um documento de trabalho previsto 
nas atividades do projeto Figuras da Ficção para 2014. São nele enunciadas  as ações 
desenvolvidas no ano em apreço,  dando-se ainda  conta dos progressos conseguidos e das 
perspetivas de avanço do projeto. 
 
 1. Assumindo como propósito central  o estudo da personagem  enquanto categoria 
fundamental dos  textos narrativos ficcionais,  o projeto Figuras da Ficção orientou-se, em 
2014, para a consolidação de resultados anteriormente atingidos (conforme pode ler-se no 
relatório de progresso referente a  2013) e para o início da preparação do Dicionário de 
Personagens da Ficção Portuguesa (DPFP).    
 
 2. Eram as seguintes as atividades previstas para 2014: 
 

 Workshops, para apresentação de temas e de textos relevantes para o 
projeto. 

 Desenvolvimento do  blogue “Figuras da Ficção” (em  http:// 
figurasdaficcao.wordpress.com).  

 Publicação das comunicações do Colóquio Internacional Figuras da Ficção 
4, realizado em novembro de 2013. 

 Reuniões de trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 Elaboração de relatório de progresso.  
  
 3. Os workshops previstos tiveram lugar nas seguintes datas do ano de 2014:  
 

 Workshop 1: 19 de fevereiro. 

 Workshop 2: 19 de março. 

 Workshop 3: 20 de maio. 

 Workshop 4: 2 de julho. 
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O workshop que deveria acontecer a  16 de julho foi substituído por uma reunião 
da Comissão de Redação do DPFP.   

 
4. Teve lugar, entretanto, um workshop suplementar a 22 de outubro, onde foram 

reportados os resultados das reuniões da Comissão de Redação do DPFP. Seguiu-se uma 
comunicação pelo  Prof. Jorge Urrutia (da Univ. Carlos III, de Madrid), sobre “La 
sobresignificación del personaje”. Foi ainda apresentada a programação do projeto Figuras 
da Ficção para 2015. 
 
 5. Durante a sua permanência no Brasil, como professor visitante da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (de 31 de março a 30 de junho), o coordenador de Figuras da 
Ficção proferiu  conferências, em diversas universidades, sobre temática relacionada com o 
projeto. Tiveram lugar ainda dois workshops, especificamente destinados à  sua divulgação, 
a saber: 
 

 Na Univ. do Estado do Rio de Janeiro, a 5 de junho, no âmbito do 
protocolo existente com o SePEL.UERJ (Seminário Permanente de 
Estudos Literários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). 

 Na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte), a 12 
de junho. 

 
 6. A partir de julho, iniciaram-se as reuniões regulares da Comissão de Redação do 
DPFP, que tiveram lugar nas seguintes datas: 
 

 16 de julho. 

 17 de setembro. 

 20 de outubro.   
 

Nessas reuniões foram analisados e discutidas, entre outras, as seguintes questões: 
 

 Critérios para o estabelecimento de corpora de personagens. 

 Recorte periodológico e elencos de ficcionistas.  

 Definição do primeiro corpus de personagens (1870-1910). 

 Construção e desenvolvimento do website do DPFP. 
 

 Os resultados destas reuniões de trabalho foram  apresentados e debatidos no 
workshop de 20 de outubro. 
 

7. A construção e o desenvolvimento do website do DPFP tem estado a cargo da 
empresa Made2web.com (https://www.made2web.com/), com acompanhamento, por 
parte da Comissão de Redação,  de Marisa Henriques. Chegou-se já a um desenho 
relativamente consistente do website, perspetivando-se para as próximas semanas a 
adjudicação da encomenda.  

 
 
 
 

https://www.made2web.com/
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8. No capítulo das publicações, deve ser registado o seguinte:  
 

 Foram reunidas em CD todas as comunicações disponíveis,  apresentadas 
no Colóquio Internacional Figuras da Ficção 4. 

 Foi organizado e está pronto para publicação o número 4 da Revista de 
Estudos Literários, que reúne uma seleção daquelas comunicações.  

 Prosseguiu a publicação de posts e de outros materiais, no blogue “Figuras 
da Ficção” (https://figurasdaficcao.wordpress.com/). Até à presente data, o 
blogue somou um total de 27 199 visualizações e 81 comentários (Os 
números relativos ao ano de 2014 encontram-se em https:// 
figurasdaficcao.wordpress.com/ 2014/annual-report/ ). 

 Está em vias de publicação, em co-edição da Imprensa da Universidade e 
do CLP, o volume de ensaios Pessoas de Livro. Ensaios sobre a Personagem, da 
autoria do coordenador do projeto. 
 

9. Para os efeitos do presente relatório enumeram-se de seguida temas e conclusões  
que se considera serem relevantes para o prosseguimento da investigação. Assim:  
 

 O avanço da reflexão confirmou a importância do conceito de figuração, 
como noção  correlata do conceito de figura, juntando-se-lhe ainda o 
conceito de sobrevida. 

 Este último conceito relaciona-se diretamente com a crescente atenção que 
no projeto e na bibliografia mais recente tem sido dada à questão das 
transposições intermediáticas.  

 A conceptualização da figuração requer maior aprofundamento, 
designadamente no que toca aos seus dispositivos de elaboração.  

 Confirmou-se, em função da reflexão levada a cabo em dois workshops, a 
importância da componente cognitivista do estudo da personagem. 

 Em função da reflexão que teve lugar em várias sessões de trabalho, ficou 
estabelecido que o DPFP não se limitará a ser uma obra  descritiva; o  corpus 
a constituir será seletivo, mais do que extensivo. 

 Reafirmou-se a conveniência de se acentuar  a dimensão de 
internacionalização do projeto, designadamente tendo em vista a 
participação  de colaboradores dos países de língua oficial portuguesa. 

 Neste último aspeto, acentuou-se o interesse e a participação nas Figuras da 
Ficção de colaboradores de diversas universidades brasileiras. Três 
professoras  e investigadoras (Maria Regina Bettiol, Raquel Trentin e 
Aldinida Medeiros) participaram ativamente no projeto, no âmbito de 
pesquisas  em regime de pós-doutoramento.  

 Consolidou-se a interação do projeto com o ensino de pós-graduação. Em 
2014 foram apresentadas  dissertações de mestrado da autoria de duas 
participantes nas Figuras da Ficção (Dilar Trancas e Júlia Figueiredo), sobre 
temas diretamente relacionados com o projeto. O mesmo deve dizer-se a 
propósito de três teses de doutoramento em preparação (por Roberto 
Loureiro, Leonardo Medeiros e Raquel do Serro). 

 

https://figurasdaficcao.wordpress.com/
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  10. Prevê-se que o desenvolvimento  do projeto,  em 2015 e conforme 
programação já elaborada, se processe  em quatro domínios complementares: 
 

 Apresentação e discussão de comunicações em workshops (cinco previstos 
para 2015). 

 Preparação do DPFP, com intervenção direta de todos os participantes no 
projeto. 

 Disponibilização online dos primeiros contributos destinados ao DPFP. 

 Realização do Colóquio Internacional Figuras da Ficção 5. 
  

  
Coimbra, 10 de janeiro de 2014 

Carlos Reis 


