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APRESENTAÇÃO 

 

VIII SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
E LITERÁRIOS DA UNESPAR 

04 a 08 de novembro de 2019 

UNESPAR campus de Paranaguá  

 
O VIII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários – SELLF – é promovido e realizado pelo 
Curso de Letras da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Paranaguá, no 
município de Paranaguá, estado do Paraná. Em sua oitava edição, o Seminário é dedicado aos 
estudos da linguagem e da literatura, na forma de conferências, minicursos, mesas-redondas, 
simpósios e atividades culturais, abordando temas como análise linguística e literária, teorias 
linguísticas, formação inicial e continuada de professores de línguas, ferramentas didáticas 
para o ensino de línguas, literatura e cinema, linguagem literária, leitura e literatura na escola, 
letramentos acadêmicos no ensino superior, internacionalização no ensino superior e políticas 
de capacitação linguística, bem como estudos dos novos letramentos, multiletramentos e 
letramentos críticos e a educação de línguas. 

Esses são apenas alguns dos exemplos dos temas a serem abordados nos simpósios e áreas 
temáticas, e além dos simpósios de comunicações, o VIII SELLF conta com variados minicursos 
ministrados por docentes de instituições diversas, abrangendo temas que vão da análise 
sociolinguística, passando pelo planejamento e elaboração do artigo científico, pela literatura 
paranaense contemporânea até o Task-Based Language Teaching e a introdução à fonética 
acústica, afirmando, com isso, a discussão sobre o estado da arte das diversas formas de estudo 
e manifestações linguísticas e literárias.  

Em 2019, contamos com 8 Simpósios Temáticos, 31 Áreas Temáticas e de 107 trabalhos inscritos 
por pesquisadores provindos de todas as regiões do País, oriundos de 9 Estados brasileiros 
(Tocantins, Pará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina) e confirmando o evento como um importante espaço público de encontro de 
pesquisadores e de divulgação de pesquisas no litoral paranaense. 

Em vista disso, externamos nossa alegria em tê-los conosco e desejamos a todos um excelente 
evento. 

A Universidade Estadual do Paraná recebe a todos de braços abertos! 
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19h30 Abertura e atividades artístico-culturais 
20h     Conferência de abertura: Prof. Dr. José Borges Neto (UFPR/UNIOESTE)  

“Os linguistas conseguem ver as línguas sem supor a gramática tradicional?”   
 
05/11/19 (terça-feira)   
19h Minicursos 
20h30 Coffee break e Apresentação cultural 
20h50 Minicursos 
 
06/11/19 (quarta-feira) 
19h Atividade artístico-cultural 
20h Mesas-Redondas 
 

Mesa-Redonda 1: Letramentos Acadêmicos no Ensino Superior - Auditório Manoel Viana (Bloco A) 
Profa. Dra. Vera Lúcia Cristovão (UEL): “Letramentos acadêmicos em língua estrangeira: desafios e 
oportunidades” 
Profa. Dra. Jacqueline Vignoli (UNESPAR): “Letramentos Acadêmicos em Língua Portuguesa: expectativas e 
experiências” 
Profa. Dra. Daniela Zimmermann Machado (UNESPAR) 
 
Mesa-Redonda 2: Estudos Literários - Auditório Luiz Carlos dos Santos (Bloco C) 
Profa. Dra. Eunice de Morais (UEPG): "Configurações do romance histórico romântico: Iracema e o Bobo" 
Prof. Dr. Luiz Rogério Camargo (FAE): "Poesia e realidade na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen" 
Profa. Dra. Cristian Pagoto (UNESPAR) 
  
Mesa-Redonda 3: Língua e Literatura de Língua Inglesa - Sala 14 (Bloco B) 
Profa. Dra. Regina Helena Cabreira (UTFPR): "O ensino de língua inglesa através de textos literários: um relato 
de experiência do Programa PIBID-INGLÊS, UTFPR, Campus Curitiba" 
Profa. Ma. Janice Nodari (UFPR): "Traduzindo a literatura de língua inglesa de expressão africana: pontos de 
contato e pontos de afastamento na produção de Ngugi Wa Thiong'o" 
Profa. Dra. Alessandra Quadros-Zamboni (UNESPAR) 
 
07/11/19 (quinta-feira) 
13h30 às 17h30 Simpósios e Apresentações de Trabalhos 
19h às 22h30 Simpósios e Apresentações de Trabalhos 
  
08/11/19 (sexta-feira) - Auditório Manoel Viana (Bloco A) 
19h Atividade artístico-cultural 
20h Conferência de encerramento: Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi de Mello (UEL) 
 “Em busca do enunciador da Bíblia” 
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CONFERÊNCIAS 

 

 

Abertura 

“Os linguistas conseguem ver as línguas sem supor a gramática tradicional?” (Prof. Dr. José Borges Neto – 
UFPR/UNIOESTE)  
04/11/19, às 20h, no Auditório Manoel Viana (Bloco A) 
 
 
 
 

Encerramento 

“Em busca do enunciador da Bíblia” (Prof. Dr. Luiz Carlos Migliozzi de Mello – UEL) 
08/11/19, às 20h, no Auditório Manoel Viana (Bloco A) 
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MINICURSOS 

 

Minicurso 1 

Task-Based Language Teaching (TBLT) 

Profª. Ma. Jordana Cristina Blos Veiga Xavier (UNESPAR/Paranaguá) 
19h, Bloco A, Sala 03 
 
According to the International Association for Task-Based Language Teaching, TBLT is an educational 
framework for the theory and practice of teaching second or foreign languages. Based on empirical research, 
TBLT adopts meaning-based, communicative tasks as the central unit for defining language learning needs, 
determining curriculum goals, designing activity in the (language) classroom, an assessing language 
competencies. This workshop intends to discuss the premises of this approach and how it can be applied in 
our context. Thus, it is also an aim to encourage the participants to plan and execute a sample activity during 
the workshop. 
 

Minicurso 2 

Nas entrelinhas das gramáticas 

Profa. Dra. Luana De Conto (UNESPAR/Paranaguá) 
Minicurso cancelado. 

Alvo de críticas duras na maioria das vezes, os instrumentos gramaticais frequentemente são objeto de 
julgamento quando se discutem os métodos tanto de descrição de língua quanto de ensino de língua materna. 
Propomos nesta oficina uma análise com a “mão na massa” para determinar, por meio de um estudo 
comparativo, as propriedades definidoras de gramáticas tradicionais e também das ditas “gramáticas de 
linguista” (cf. Borges, 2018). Sob uma ótica historiográfica, colocamos esses objetos sob escrutínio a partir de 
critérios bem definidos para determinar o modo como realizam a prescrição – se a realizam –, quais as classes 
primitivas de palavras de que lançam mão e se contemplam os aspectos de variação e mudança inerentes aos 
fenômenos gramaticais. Serão objeto de análise as seguintes gramáticas: Moderna gramática da língua 
portuguesa (Bechara, 2015); Nova gramática do português contemporâneo (Cunha & Cintra, 2007); Gramática 
pedagógica do português brasileiro (Bagno, 2012); e Gramática descritiva do português brasileiro (Perini, 
2016). As participantes e os participantes da oficina são convidados para que tragam seus próprios livros para 
análise e discussão, caso desejem. Ao final do minicurso, espera-se que os participantes desenvolvam 
autonomia e perspicácia para lidar com esses materiais em sua prática acadêmica e docente. 
Minicurso cancelado. 
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Minicurso 3 

Escrita Acadêmica: planejamento e elaboração de artigo científico 

Profa. Dra. Alessandra QUADROS-ZAMBONI (UNESPAR/Paranaguá) 
19h, Bloco A, Sala 04 
 
O artigo científico é um gênero textual produzido em contexto acadêmico que objetiva apresentar de maneira 
clara e concisa os resultados de pesquisas e revisões de assuntos acadêmicos específicos. Este minicurso 
objetiva esclarecer as principais dúvidas referentes à escrita desse gênero, além de abordar os principais 
aspectos de sua organização e planejamento, por meio da apresentação de uma metodologia de escrita 
através de estruturas retóricas. 
 

Minicurso 4 

Introdução à fonética acústica 

Profa. Dra. Márcia Cristina do Carmo (UEPG) 
19h, Bloco A, Laboratório de Línguas 
 

O presente minicurso objetiva apresentar os conceitos básicos da Fonética Acústica, disciplina que, por 
motivos diversos, não costuma compor a grade curricular dos cursos de graduação em Licenciatura em Letras 
no Brasil. Pelo fato de o sinal acústico intermediar a produção e a percepção da fala, a análise acústica 
contribui para a compreensão desses fenômenos, objetos da Fonética Articulatória e Fonética Perceptual, 
respectivamente (KENT; READ, 2002). Para a proposição e condução do minicurso, servem como arcabouço 
teórico os textos de Ladefoged (1995), Johnson (2011), Barbosa e Madureira (2015), Silva et. al (2019), dentre 
outros. Em um primeiro momento, mais teórico, serão expostas noções gerais sobre Fonética Acústica, bem 
como as principais características acústicas de vogais, ditongos e consoantes, com ênfase no inventário 
fonético-fonológico do Português Brasileiro. Em um segundo momento, mais prático, será introduzido 
o software PRAAT (Boersma; Weenink, 2018), ferramenta gratuita utilizada em pesquisas na área de Fonética 
Acústica, disponível para download em <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. 
 

Minicurso 5 

Análise de discurso crítica: pesquisa social e linguística 

Profa. Dra. Dulce Elena Coelho Barros (UNESPAR/Paranaguá) 
19h, Bloco B, Sala 13 
 
Direcionada ao estudo das dimensões discursivas da mudança social, a Análise de Discurso Crítica (ADC), 
proposta por Norman Fairclough, parte do princípio de que a linguagem não é apenas uma forma de 
representação do mundo, mas também de ação sobre o mundo e sobre o outro. Ao investigar o controle 
interacional, busca explicar a realização e a negociação das relações sociais na concretude da prática 
sociodiscursiva, sendo o acercamento ao discurso realizado em três dimensões: prática linguística, prática 
discursiva e prática social. Embuída de caráter multidisciplinar, enquanto teoria social e linguística, busca o 
entendimento das relações e identidades sociais retratadas ou reproduzidas nas estruturas linguísticas e 
textuais. O minicurso proposto objetiva fazer a apresentação desse modelo tridimensional de análise do 
discurso que, entre outros fatores, envolve as três esferas principais de um escopo teórico voltado para o lado 
social da linguagem, com todas as implicações políticas que podem fazer da língua uma bandeira ideológica. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Minicurso 6 

Michel Pêcheux: das formações imaginárias à imagem como memória 

Profa. Dra. Roselene de Fatima Coito (UEM) 
19h, Bloco B, Sala 14 
 
A proposta deste minicurso tem como objetivo traçar o percurso teórico-metodológico do filósofo francês 
Michel Pêcheux. Neste percurso será abrangido o movimento que o estudioso realiza do início de sua 
discussão sobre a materialização da língua na sua opacidade do dizer. Embora todos os conceitos sejam 
imbricados, focalizaremos, o que se tem como 1ª fase dos seus estudos, o conceito de formações imaginárias, 
tendo em vista que o sujeito não tem real acesso às condições de produção do seu próprio discurso, pois que 
é interpelado pela ideologia e pelo inconsciente. Na interação, que se dá num dado momento histórico de 
uma dada sociedade, representam-se as condições do dizer num jogo de imagens. Neste sentido, os sujeitos, 
ao enunciarem produzem imagem do lugar que ocupam e do próprio discurso, num jogo que vai sendo 
constituído à medida que o discurso vai se constituindo. Deste jogo de imagens, passaremos a discutir o que 
o filósofo entende como imagem, na chamada 3ª fase, a qual volta seu olhar para a questão da imagem como 
memória, que se constitui nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 
práticas e da memória construída pelo historiador.  Então, neste percurso abordaremos como a Análise do 
Discurso (doravante AD) pêcheuxtiana propõe pensar o dizer e o mostrar. 
 

Minicurso 7 

A interpretação da obra literária 

Prof. Dr. Ewerton Kaviski (PUCPR) 
19h, Bloco B, Sala 15 
 
Ao iniciarem-se no campo dos Estudos Literários, os alunos são tomados por uma série de questionamentos 
em relação ao modo de abordar o objeto “literatura”. Dentre esses questionamentos, talvez um dos mais 
frequentes e difíceis de ser respondido e ensinado seja aquele que diz respeito à validade da interpretação de 
um texto literário. Como se constrói e legitima a interpretação de uma determinada obra literária? Geralmente 
essa pergunta pressupõe que existe uma leitura “correta” e outra “errada”, sendo que o acerto interpretativo 
estaria, quase sempre, relacionado a uma suposta “intenção” do autor. O objetivo do presente minicurso é 
não só discutir o modo pelo qual se desenvolve o processo de interpretação de um texto literário, mas também 
como se elabora uma interpretação considerada válida dentro da comunidade de leitores. Para tanto, 
abordaremos o famoso livro O ato da leitura (1976), de Wolfgang Iser, uma das principais referências para 
aqueles que desejam entender o processo de interpretação. Em momentos oportunos, abordaremos outros 
autores que se dedicaram a pensar a leitura e a interpretação de obras literárias, de modo a oferecer 
discussões com perspectivas teóricas diferentes e, do ponto de vista formativo, complementares para os 
alunos envolvidos. O minicurso será organizado a partir de dois movimentos: (1) exposição da perspectiva 
teórica de W. Iser e (2) leitura de textos literários. A ideia central é de que esses dois movimentos se 
completem para possibilitar não só uma maior compreensão da discussão teórica, como também a 
participação efetiva dos alunos-leitores na discussão. Com toda essa reflexão, esperamos que os envolvidos 
percebam que a interpretação de uma obra literária não é um angustiante processo de busca pela leitura 
“certa”, mas um jogo prazeroso no qual, como em todo jogo, é necessário respeitar certas regras para ter um 
bom desempenho. 
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Minicurso 8 

Jogos e ludismo nas aulas de língua 

Prof. Dr. Álvaro Kasuaki Fujihara (UEPG) 
19h, Bloco B, Sala 16 
 
Neste minicurso, discutiremos o uso de jogos diversos (de tabuleiros, RPG e outros), bem como outros 
recursos lúdicos em aulas de língua estrangeira moderna, tendo em vista especificamente a experiência no 
ensino de língua inglesa. Veremos como esse tipo de recurso tem como principal vantagem trabalhar a inibição 
dos alunos em atividades comunicativas – um dos maiores entraves ao desenvolvimento das habilidades de 
fala na língua alvo. Serão apresentados alguns exemplos e relatos de experiência para ilustrar o uso desse tipo 
de atividade em sala, a fim de fornecer um possível repertório inicial ao professor. Também discutiremos as 
implicações mais profundas em se adotar uma perspectiva mais lúdica em sala, tendo-se em vista 
principalmente a relação professor-aluno. 
 

Minicurso 9 

Literatura Paranaense Contemporânea 

Profa. Dra. Catia Toledo (UNESPAR/Paranaguá) 
19h, Bloco B, Sala 17 
 
A Literatura produzida no Paraná, por não estar ligada ao eixo Rio-São Paulo, acaba esquecida pelos próprios 
paranaenses. São poucos os autores lembrados, tanto poetas quanto prosadores.  Helena Kolody, Dalton 
Trevisan e Paulo Leminski para muitos são os únicos nomes no Paraná, isso porque apenas eles são 
lidos/estudados nas Escolas, deixando de lado autores como Miguel Sanches Neto, Domingues Pellegrini ou 
Cristóvão Tezza. Da mesma forma poetas como Fernando Koproski, Marcos Prado e Tadeu Wojciechowski são 
ignorados. Dentre os cronistas, destacaria Roberto Gomes, como um grande esquecido. Este minicurso tem 
como proposta uma apresentação panorâmica da produção literária paranaense no século XX, levando em 
conta poetas e prosadores, que se destacam.  Pretende-se trabalhar com contos, por sua maior acessibilidade 
para o curso, e poemas, em processo de leitura e análise, procurando destacar a literariedade das obras, sem 
considerações ufanistas de um paranismo ainda latente no estado. 
 

Minicurso 10 

Formas Poéticas – Oficina de análise literária 

Profa. Ma Patricia Barreto Mainardi Maeso (UNESPAR/Paranaguá) 
19h, Bloco B, Sala 18 
 
O objetivo deste minicurso é oferecer uma introdução aos elementos estruturais da poesia, com foco na 
poesia lírica, que são essenciais para a leitura, a fruição e a análise de textos poéticos. A partir de pressupostos 
de Jakobson e Candido, serão abordados elementos formais (formas fixas, métrica, rima, ritmo, etc), 
estilísticos (dicção, figuras de linguagem, sintaxe e semântica) por meio da análise de textos poéticos 
selecionados, de maneira a propiciar ao participante a compreensão da importância da estrutura formal na 
poesia, bem como oferecer contato com textos poéticos para formação de repertório literário. Serão 
abordados textos e excertos de Charles Baudelaire, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, 
Manuel Bandeira, Marianne Moore, Elizabeth Bishop e Stephane Mallarmé.  
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

Simpósio 1 
Estudos gramaticais e interfaces 
Coordenação: Profa. Dra. Luana de Conto e Prof. Dr. Julio William Curvelo Barbosa 

Este simpósio congrega trabalhos dedicados à análise de fenômenos linguísticos diversos, especialmente 
aqueles preocupados em debater aspectos formais da linguagem. Considerando que a descrição e análise de 
fenômenos linguísticos contribuem para a compreensão desse objeto como um todo, este simpósio tem como 
objetivo delimitar a relevância das questões de cunho formal no âmbito da pesquisa linguística, sem perder 
de vista a natureza multifacetada da linguagem humana. O foco recai especificamente sobre fenômenos 
gramaticais das línguas naturais, levando em conta não apenas o levantamento e descrição de dados, mas 
também o aparato teórico adequado para tal empreitada. Propomos, nesse momento, uma discussão em 
torno de trabalhos que abordem questões dos níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático e semântico. 
Há nos eventos científicos da área um movimento crescente de interlocução e interdisciplinariedade entre 
esses campos, de modo que trabalhos de interface são de extrema importância nessa discussão, justamente 
porque estimulam a compreensão mais ampla das questões linguísticas. Da mesma forma, o diálogo com 
questões pragmáticas e sociolinguísticas é igualmente desejável, porque traz para a mesa questões outras que 
podem acrescentar novos matizes para a discussão. Sem perder de vista a relevância epistemológica das 
teorias para a construção do objeto, serão aceitos tanto trabalhos de cunho descritivo quanto teórico, pois 
entendemos que esses dois eixos estão interligados e que o seu diálogo permanente é altamente desejável 
no âmbito da pesquisa linguística. 
Palavras-chave: gramática; semântica; sintaxe; morfologia. 

Simpósio 2 
A representação feminina em romances pós-coloniais 
Coordenação: Profa. Ma. Jordana Xavier 

O discurso literário pós-colonial conquista um espaço acadêmico de discussão e propagação com o advento 
dos Estudos Culturais e, a partir de então, fortalece-se paulatinamente como instrumento de crítica social 
após a independência de várias colônias europeias que vivenciaram o arrebatamento das forças imperialistas 
de controle e de dominação. Uma das estratégias pós-coloniais mais eficazes, segundo Carvalho (1999, p. 16), 
consiste em produzir um tipo de texto – uma crítica cultural, enfim – que acuse a barbárie inerente e fundante 
dos textos monumentais do colonizador. Do ponto de vista do texto cultural gerado ou enunciado diretamente 
pelos grupos sociais submetidos ao poder colonial (ou neocolonial), busca-se ressaltar sua capacidade 
cognitiva de devolver uma imagem do colonizador construída a partir da experiência do grupo dominado. 
Consequentemente, as teorias pós-coloniais influenciaram o discurso feminista que, outrora, não tinha 
relação com o pós-colonialismo. Enquanto a cultura europeia e suas potências se ocupavam em invadir e 
dominar novas colônias, a luta pelos direitos civis das mulheres e suas conquistas nas obras literárias (em 
especial no início do século XX) deram resultados a favor da teoria feminista. Quanto aos países pós-coloniais 
em relação ao feminismo, as mulheres se posicionam de forma que recusam a cultura do colonizador 
adotando os rumos de Calibã. O feminismo torna-se, então, uma metáfora do colonialismo, uma vez que a 
mulher na colônia representa a mulher como colônia: mulheres que viveram em colônias brigaram pela 
própria emancipação e a do país. Infelizmente, a emancipação feminina continua sendo uma luta no período 
pós-colonial e um desafio para que a mulher, outrora duplamente colonizada, possa continuar sendo agente 
de sua história. Assim, o objetivo dos discursos pós-coloniais e do feminismo baseia-se na integração da 
mulher marginalizada, objetificada pela sociedade. Neste sentido, os trabalhos inscritos neste simpósio devem 
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trazer a representação feminina em romances pós-coloniais, por meio da análise das personagens femininas 
e suas respostas aos eventos de imperialismo que as circunda, permeia e afeta. 
 Palavras-chave: Representação Feminina; Literatura pós-colonial; Estudos Culturais. 

Simpósio 3 
Os estudos dos novos letramentos, multiletramentos e letramentos críticos e a educação de línguas 
Coordenação: Profa. Dra. Adriana Brahim e Prof. Me. Gabriel Jean Sanches 

Nas últimas décadas, os estudos dos novos letramentos, multiletramentos e letramentos críticos têm sido 
perspectivas muito recorrentes nos estudos da Linguística Aplicada e se fortalecem na medida em que 
propiciam ressignificações dos processos de ensino e aprendizagem de línguas. Vários autores, internacionais 
e nacionais (como LUKE; FREEBODY, 1997, COPE; KALANTZIS, 2000, LANKSHEAR; KNOBEL, 2007; NORTON, 
2010; JANKS, 2009; ROJO, 2012; JORDÃO, 2013, 2018; MENEZES DE SOUZA, 2011; MONTE MÓR, 2007, 2018, 
para citar alguns, entre vários outros) tem discutido as perspectivas dos novos letramentos, multiletramentos 
e letramentos críticos e desenvolvido reflexões sobre concepções de língua(gem), diversidade social e cultural, 
sobre os usos, nas comunicações e interações, das novas tecnologias de comunicação e informação, levando 
em conta os impactos desses aspectos na educação de línguas e na formação de professores de línguas, 
trazendo novos olhares, novas percepções. Além disso, trazendo também problematizações que conduzem à 
necessidade de repensarmos nossas práticas de sala de aula e nossas ações educativas de modo geral, 
assumindo, como diria Paulo Freire, “nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa docente”. 
Neste sentido, este simpósio tem como objetivo propiciar um espaço para a apresentação de trabalhos que 
tragam como foco as perspectivas teóricas e práticas sobre os novos letramentos, multiletramentos e 
letramentos críticos, oportunizando-nos um exercício prático, responsável e crítico-reflexivo, portanto ético, 
de nossos entendimentos e ações como professores ou educadores da área de línguas, num movimento que 
possa conduzir à ressignificações de nossas práticas, entendedores de que essas mesmas ações, dada a nova 
ordem global marcada pela diferença e pela diversidade social e cultural, necessita de olhares, de nossa parte, 
como participantes dos processos educacionais e de formação, sempre cuidadosos, atenciosos, responsáveis, 
éticos e, porque não afirmar, afetivos, em relação aos processos educacionais sempre contingentes e 
situados.  
Palavras-chave: linguística aplicada; novos letramentos; diversidade. 

Simpósio 4 
Ressignificações poéticas da memória 
Coordenação: Profa. Ma. Patricia Barreto Mainardi Maeso 

A memória é um elemento importante na literatura e carrega, ela mesma, uma dimensão narrativa de 
reconstrução do passado. Ela associa elementos cognitivos, psicológicos e emocionais e cumpre um papel 
central na existência humana, permitindo tanto que façamos tarefas cotidianas, ou que sigamos um processo, 
quanto que sejamos capazes de produzir conhecimento ou apreendê-lo. A memória presentifica eventos, 
lugares, objetos distantes, ou seja, ultrapassa as limitações do espaço para tornar sua imagem próxima. O 
objeto observado num momento vivido em outro tempo ou em outro lugar ganha materialidade por meio 
dela. As cores, os ruídos, os cheiros, as texturas emergem e os sentidos se mobilizam para conferir ao 
momento relembrado uma aura de realidade, de uma certa veracidade que não necessariamente se confirma. 
Paul Ricoeur em História, Memória e Esquecimento, aponta o embate entre memória e imaginação e 
apresenta dois topoi que coloca como rivais e complementares. O primeiro é de Platão e “fala da 
representação presente de uma coisa ausente; ele advoga implicitamente o envolvimento da problemática da 
memória pela da imaginação”. O segundo é de Aristóteles e “centrado no tema da representação de uma coisa 
anteriormente percebida, adquirida ou aprendida, preconiza a inclusão da problemática da imagem na 
lembrança”. Em um, a imagem cria memória; noutro, a memória cria a imagem. O que nos diz respeito é, 
entretanto, representação. A memória, criando imagens ou sendo criada por elas, é uma representação com 
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aparência de realidade e que, em termos literários, não precisa ser verídica, ou absolutamente verídica, para 
ter legitimidade. As visões platônica e aristotélica que Ricoeur aponta têm uma complementaridade: a 
primeira trata do ausente que se faz presente e a segunda, da percepção do que está ausente feita presente. 
Ambas são válidas, possíveis num terreno tão enevoado como o da lembrança, no qual a passagem do tempo 
dilui os contornos da verdade e pode torná-la algo diferente daquilo que foi. Mas, ainda assim, é uma 
representação que existe e é verossímil. Assim, a memória é um elemento essencial da criação poética, com 
a recriação de momentos passados, lembranças, mediados pela forma poética. Neste simpósios, serão 
acolhidos trabalhos que lidam com as recriações poéticas mediadas pela memória e que buscam estabelecer 
de que forma poetas de diferentes momentos históricos e lugares reelaboraram memórias em seu fazer 
poético, independentemente da exatidão com que o fazem, mas pela ressignificação que criam, sejam 
mediadas pela emoção, pela razão, pelo movimento no espaço e no tempo ou por vivências, elementos 
capazes de ressignificá-las e transformá-las em poesia. 
Palavras-chave: Poesia, Teoria da Poesia, Memória, Ressignificação.  

Simpósio 5 
Estudos e reflexões de/sobre raça, gênero e sexualidade pelo viés discursivo ou aplicado 
Coordenação: Prof. Me. Héliton Diego Lau 

Neste simpósio temático, de um lado, inscrito na Análise de Discurso (AD) de vertentes heterogêneas, 
proponho reunir trabalhos acerca dos processos de constituição identitária dos sujeitos, materializados em 
diversos espaços discursivos. Parto do princípio de que a noção de identidade não é estável, mas líquida, tendo 
como contraste o Outro (BAUMAN, 2005; HALL, 2006) e se estabelece a partir de processos de identificação 
(PÊCHEUX, 1975). O olhar para as materialidades de análise visa problematizar os modos como se dão as 
relações visibilidade/invisibilidade na constituição identitária racial, de gênero e/ou sexual. Pêcheux (1975) 
afirma que os sujeitos se constituem historicamente na medida em que se filiam ou não a saberes de uma 
determinada formação discursiva. Contudo, esse processo de identificação não é estanque, imóvel, pois as 
práticas cotidianas dos sujeitos tornam possíveis deslocamentos e rupturas. Do outro lado, a pesquisa em 
Linguística Aplicada (LA) no Brasil, diferente de ser uma mera aplicação de teorias da área da Linguística, tem 
se afirmado como um campo de estudos implicado com questões sociais em que a linguagem ocupa papel de 
destaque, buscando a “compreensão das mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que 
elas (pessoas) experienciam” (MOITA LOPES, 2006, p. 21). A fim de compreender e agir diante da 
complexidade dos fatos da linguagem e transformações das relações sociais, a LA passou a adotar uma postura 
interdisciplinar ou indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), que evidencia ser “caráter descentrado e pluricêntrico 
[...] como um campo de conhecimento sobre a linguagem em uso e seu papel central na experiência humana 
em sociedade” (ROTH; SELBACH; FLORÊNCIO, 2016, p. 18). Ambas as teorias podem se unir pela questão 
identitária. Hall (2006) postula o descentramento do sujeito e a perspectiva do hibridismo ao olhar as relações 
do sujeito na cultura. Também o olhar sobre as identidades nacionais como resultantes de sistemas de 
representação cultural; e nisso intervém o princípio da diferença, o que é comum também para Woodward 
(2000). Segundo esta autora, a identidade é formada de comparações com imagens e ideias que são contrárias 
a elas, isto é, pela exclusão. Diante disso, os sentidos sobre identidade estarão intrinsecamente relacionados 
aos contextos sociais ou às condições de produção em que seus sentidos emergem. Este simpósio, ao contrário 
dos tradicionais, que busca(va) relacionar trabalhos por seu viés teórico, pretende reunir trabalhos por seu 
recorte transdisciplinar, em específico, estudos de/sobre raça, gênero e/ou sexualidade, propondo um 
tensionamento e até mesmo um (des)encontro entre AD e LA. 
Palavras-chave: espaços discursivos; identidade; transdisciplinaridade. 
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Simpósio 6 
Linguística textual e suas interfaces 
Coordenação: Profa. Dra. Daniela Zimmermann Machado e Profa. Dra. Ivone Ceccato 

A Linguística textual se justifica, atualmente, pelas importantes interfaces que podem ser estabelecidas (e 
reconhecidas) entre as discussões sobre o trabalho com o texto e as diferentes abordagens de estudos da 
linguagem. Esse tema é parte das discussões realizadas no grupo de estudos Linguística Textual e estudo da 
argumentação: reflexão, teoria e análise, da UNESPAR- campus de Paranaguá. Assumimos que os trabalhos 
que são definidos como pertencentes ao campo da Linguística de Texto dialogam direta e/ou indiretamente 
com outras áreas de conhecimento. Há exemplos de propostas de pesquisas sobre o texto que estabelecem 
interfaces com áreas como a semântica, a pragmática, a semiótica, entre outros. Alguns campos de pesquisa, 
como o da Análise do Discurso, já apresentam trabalhos que aproximam e discutem conceitos a partir da 
compreensão explicitada pela Linguística do Texto, o trabalho de Jean-Michel Adam (2008), sobre a análise 
textual dos discursos é apenas um dos muitos exemplos relevantes desse paralelo entre LT e suas interfaces. 
Adam (2017) afirma que “a Linguística Textual deve se situar em relação ao conjunto da Linguística, de suas 
escolhas fundamentais, teóricas e metodológicas (em particular, a questão do limite da frase) e, de modo mais 
amplo, em relação às ciências da linguagem” (p. 24). Partimos do pressuposto de que trabalhar com o texto 
requer o compartilhamento (ou a aproximação) de conceitos com domínios linguísticos diversos. Este 
simpósio propõe um espaço de interação entre estudos do domínio da Linguística Textual e de outras áreas 
correlatas que venham a contribuir para a explicação de fenômenos e aspectos textuais. Objetivamos com o 
simpósio ampliar as discussões que têm sido realizadas em torno do trabalho com o texto, procurando incluir 
nessas discussões as contribuições das diferentes áreas da ciência da linguagem, de modo a estabelecer 
relações entre o estudo do texto, do discurso e as diferentes teorias linguísticas. Assim, esperamos que as 
comunicações propostas assumam uma abordagem que focalize de forma direta ou indireta a interface entre 
o texto e a linguagem em suas diferentes vertentes. 
Palavras-chave: Linguística Textual; texto; interface. 

Simpósio 7 
Internacionalização no ensino superior e políticas de capacitação linguística 
Coordenação: Profa. Dra. Alessandra Quadros-Zamboni e Profa. Dra. Alessandra Augusta Pereira da Silva 

Em um crescente cenário de interlocuções, parcerias e cooperação entre sujeitos e organismos de diferentes 
países, a universidade exerce um papel de suma importância por meio do rompimento de barreiras 
geográficas, aproximando sujeitos pertencentes a diversas nacionalidades, culturas e perspectivas, resultando 
em possibilidades de desenvolvimento científico, intelectual, tecnológico, social e cultural de grandes 
proporções. Nesse contexto, a internacionalização do ensino superior promove intercâmbios de diversas 
instâncias, em termos de formação profissional e de internacionalização da pesquisa. Por conseguinte, ao se 
falar em internacionalização, faz-se necessário também abordar questões referentes às políticas linguísticas, 
especialmente em termos de línguas adicionais, uma vez que internacionalizar a universidade é aproximar 
sujeitos de diferentes países, culturas, contextos e perspectivas de leitura de mundo. Essa aproximação se 
realiza por meio da linguagem e não existiria sem ela. Em vista disso, surge a necessidade de adoção de 
políticas linguísticas, que englobem a oferta de programas e disciplinas de formação e proficiência em línguas 
adicionais, disciplinas e programas em cursos de graduação e pós-graduação ensinados nessas línguas e ensino 
de língua materna para falantes de outras línguas, dentre outras ações. Sob essa perspectiva, este simpósio 
busca reunir pesquisas e experiências docentes relacionadas às políticas de capacitação linguística, podendo 
relacionar-se à internacionalização do currículo, letramentos acadêmicos e outras manifestações relacionadas 
às políticas linguísticas em língua materna e/ou adicional. 

Palavras-chave: Internacionalização do ensino superior; políticas linguísticas; línguas adicionais. 
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Simpósio 8 
Letramentos acadêmicos no Ensino Superior 
Coordenação: Profa. Dra. Jacqueline Costa Sanches Vignoli e Profa. Dra. Francini Percinoto Poliseli Corrêa 

As teorias dos Letramentos despontaram no Brasil a partir da década de 90 somadas às teorias linguísticas já 
utilizadas para análise de produções textuais de estudantes de diversos contextos escolares. Mais 
recentemente, diversos teóricos começaram a nutrir interesse pelo contexto acadêmico, partindo do 
entendimento de que tanto a escrita quanto a leitura devem ser vistos como processos relacionados a 
aspectos culturais, históricos e sociais, uma vez que os letramentos são sempre múltiplos a depender dos 
significados atribuídos pelos diferentes grupamentos humanos. Tomando por base autores como Lea e Street 
(1998, 2014), Street (2009), Gee (1996), o presente simpósio tem por objetivo promover um espaço de 
discussão para pesquisas relacionadas à abordagem de estudos denominada de Letramentos acadêmicos. Esta 
abordagem foi concebida na área dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 1984), a partir da assunção de 
que as práticas de produção textual na universidade demandam formas diferentes de compreensão e 
interpretação do conhecimento. Tendo em vista seu caráter situado, assumimos a postura de que há práticas 
linguageiras específicas ao contexto acadêmico. Posicionamo-nos contrariamente ao chamado “discurso do 
déficit”, ou seja, ao entendimento de que o ingresso na universidade pressupõe a conclusão da aprendizagem 
da escrita. Nesta perspectiva, os estudantes invariavelmente são avaliados a partir daquilo que falta para que 
cumpram as expectativas do que seriam textos próprios da esfera acadêmica. No bojo da intensa expansão 
do ensino superior público brasileiro vivida nos últimos anos (e muito provavelmente em consequência dela), 
o campo de estudos dos Letramentos acadêmicos tem demonstrado grande vigor nacionalmente. Sendo 
assim, entendemos como urgente a promoção e a divulgação de pesquisas sobre tais ações promovidas por 
instituições de ensino superior tanto em língua portuguesa quanto em línguas estrangeiras. Afinal, 
Letramentos acadêmicos são cruciais não somente em nível local, regional, estadual e nacional mas também 
em nível internacional para que haja geração e difusão do conhecimento científico, artístico-cultural, 
tecnológico e a inovação, nas diferentes áreas do saber. 

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos; leitura; produção oral e escrita; ensino superior. 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

 
Análise do Discurso 
Aquisição de línguas 
Ensino e aprendizagem de línguas 
Estilística 
Estudos da Tradução 
Fonética e Fonologia 
Formação docente e identidades 
Gêneros textuais/discursivos 
História, crítica e teoria literária 
Letramentos acadêmicos 
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia 
Linguagem, mídia e tecnologias 
Linguística Computacional 
Linguística Histórica 
Linguística Indígena 
Literatura Africana/Afro-brasileira 
Literatura Brasileira do Período Colonial 
Literatura Brasileira do Século XIX 
Literatura Brasileira: Pré-Modernismo e Modernismo 
Literatura Comparada 
Literatura Contemporânea 
Literatura de Línguas Adicionais (inglesa, francesa espanhola, japonesa, polonesa, alemã etc.) 
Literatura e Ensino 
Literatura Infanto-Juvenil 
Literatura Portuguesa 
Morfologia 
Português como Língua Adicional 
Produção de Texto 
Semântica 
Semiótica 
Sociolinguística e Dialetologia 
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MESAS-REDONDAS 

 
Mesa-Redonda 1: Letramentos Acadêmicos no Ensino Superior - Auditório Manoel Viana (Bloco A) 
Profa. Dra. Vera Lúcia Cristovão (UEL) ): “Letramentos acadêmicos em língua estrangeira: desafios e 
oportunidades” 
Profa. Dra. Jacqueline Vignoli (UNESPAR): “Letramentos Acadêmicos em Língua Portuguesa: expectativas e 
experiências” 
Profa. Dra. Daniela Zimmermann Machado (UNESPAR) 
 
Mesa-Redonda 2: Estudos Literários - Auditório Luiz Carlos dos Santos (Bloco C) 
Profa. Dra. Eunice de Morais (UEPG): “Configurações do romance histórico romântico: Iracema e o Bobo” 
Prof. Dr. Luiz Rogério Camargo (FAE): “Poesia e realidade na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen” 
Profa. Dra. Cristian Pagoto (UNESPAR) 
  
Mesa-Redonda 3: Língua e Literatura de Língua Inglesa - Sala 14 (Bloco B) 
Profa. Dra. Regina Helena Cabreira (UTFPR): “O ensino de língua inglesa através de textos literários: um relato 
de experiência do Programa PIBID-INGLÊS, UTFPR, Campus Curitiba” 
Profa. Ma. Janice Nodari (UFPR): “Traduzindo a literatura de língua inglesa de expressão africana: pontos de 
contato e pontos de afastamento na produção de Ngugi Wa Thiong'o” 
Profa. Dra. Alessandra Quadros-Zamboni (UNESPAR) 
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SIMPÓSIOS 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - TARDE 
 

13h30 - Bloco A - Sala 03 

SIMPÓSIO 3: OS ESTUDOS DOS NOVOS LETRAMENTOS, 
MULTILETRAMENTOS E LETRAMENTOS CRÍTICOS E A EDUCAÇÃO DE 

LÍNGUAS 
Coordenadores: Profa. Dra. Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim e Prof. Me. Gabriel 

Jean Sanches 
 

RESUMO: Nas últimas décadas, os estudos dos novos letramentos, multiletramentos e 
letramentos críticos têm sido perspectivas muito recorrentes nos estudos da Linguística 
Aplicada e se fortalecem na medida em que propiciam ressignificações dos processos de 
ensino e aprendizagem de línguas. Vários autores, internacionais e nacionais (como LUKE; 
FREEBODY, 1997, COPE; KALANTZIS, 2000, LANKSHEAR; KNOBEL, 2007; NORTON, 
2010; JANKS, 2009; ROJO, 2012; JORDÃO, 2013, 2018; MENEZES DE SOUZA, 
2011; MONTE MÓR, 2007, 2018, para citar alguns, entre vários outros) tem discutido as 
perspectivas dos novos letramentos, multiletramentos e letramentos críticos e desenvolvido 
reflexões sobre concepções de língua(gem), diversidade social e cultural, sobre os usos, nas 
comunicações e interações, das novas tecnologias de comunicação e informação, levando 
em conta os impactos desses aspectos na educação de línguas e na formação de 
professores de línguas, trazendo novos olhares, novas percepções. Além disso, trazendo 
também problematizações que conduzem à necessidade de repensarmos nossas práticas 
de sala de aula e nossas ações educativas de modo geral, assumindo, como diria Paulo 
Freire, “nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa docente”. Neste sentido, 
este simpósio tem como objetivo propiciar um espaço para a apresentação de trabalhos que 
tragam como foco as perspectivas teóricas e práticas sobre os novos letramentos, 
multiletramentos e letramentos críticos, oportunizando-nos um exercício prático, responsável 
e crítico-reflexivo, portanto ético, de nossos entendimentos e ações como professores ou 
educadores da área de línguas, num movimento que possa conduzir à ressignificações de 
nossas práticas, entendedores de que essas mesmas ações, dada a nova ordem global 
marcada pela diferença e pela diversidade social e cultural, necessita de olhares, de nossa 
parte, como participantes dos processos educacionais e de formação, sempre cuidadosos, 
atenciosos, responsáveis, éticos e, porque não afirmar, afetivos, em relação aos processos 
educacionais sempre contingentes e situados.   

 

LETRAMENTOS COMO PRÁTICA SOCIAL E AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

NA UNIVERSIDADE PÚBLICA: POSSIBILIDADES E REFLEXÕES NO ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA 

Gabriel Jean SANCHES (UNESPAR) 

RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar reflexões sobre as práticas 
docente em contexto de internacionalização da Universidade Pública. Nesse norte, 
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pretende-se discutir até que ponto o trabalho em sala de aula pode levar à uma construção 
crítica de sentidos em língua inglesa e de que maneira isso pode ser desenvolvido a partir 
do estudo dos letramentos na formação continuada do professor de línguas que atua nesses 
contextos. Busca-se refletir sobre a maneira como se realiza a construção de sentidos ao 
desenvolver práticas que vão além do trabalho com a língua na perspectiva de código, ou 
seja, como se dá o trabalho a partir da concepção de língua como discurso (Jordão, 2007) 
observando em que medida o professor que atua em ações de internacionalização pode 
contribuir para o estabelecimento de práticas de letramento e construção de sentidos (Monte 
Mor, 2012; Menezes de Souza, 2011). Considerando o papel do professor em formação 
continuada neste contexto, busca-se observar de que maneira é possível, contribuir para o 
estabelecimento de políticas de internacionalização levando em conta alternativas que 
seriam viáveis para um desenvolvimento significativo aos envolvidos nesse processo. A 
proposta então, é apresentar o resultado de algumas atividades que foram pensadas a partir 
de um trabalho voltado para práticas sociais que privilegiem a construção de saberes através 
da negociação na convivência nestes espaços. 
PALAVRAS-CHAVE: Línguas estrangeiras, internacionalização, letramentos, práticas 
sociais, reflexões  
 

OS ESTUDOS DOS LETRAMENTOS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS/ADICIONAIS 

Adriana Cristina Sambugaro de Mattos BRAHIM (UFPR) 
Denise Akemi HIBARINO (UFPR) 

RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar um breve panorama dos 
estudos dos Letramentos na área da Linguística Aplicada. Em um primeiro momento, serão 
apresentados os conceitos iniciais desses estudos, como o letramento autônomo e o 
letramento ideológico (STREET, 1984) e suas problematizações decorrentes no contexto 
nacional (MATTOS, 2014; MONTE MÓR, 2014), trazendo inclusive para a discussão o 
desenvolvimento do próprio conceito de Letramentos, desde letramento como alfabetização, 
até os estudos dos novos letramentos - incluindo os multiletramentos e os letramentos 
críticos. A partir da proposta inicial da Pedagogia dos Multiletramentos do New London 
Group (1996), apresentaremos reflexões, principalmente, no que se refere ao papel da 
escola, dos docentes e dos discentes em um cenário de globalizações (SOUSA SANTOS, 
2005) e, sobretudo, multimodal (KRESS, 2010). Como expansão dessas investigações, 
propomos também um olhar crítico para as teorizações dos  Novos Letramentos propostos 
por autores internacionais, como Lankshear & Knobel (2002; 2006), porém nos 
aprofundaremos mais especificamente nas reflexões sobre Letramento Crítico (JORDÃO, 
2013, 2015, 2016; MONTE MÓR, 2009, 2013, 2017, 2018) e Letramento Crítico Redefinido 
(MENEZES DE SOUZA, 2011) de autores brasileiros, cujos estudos têm sido mais 
recentemente denominados de Letramentos made in Brazil (Duboc, 2019). Nossa discussão 
pretende ser balizada nas implicações destas perspectivas - em relação aos processos de 
ensino-aprendizagem e, consequentemente, na formação de professores de línguas 
estrangeiras/adicionais no Brasil - uma vez que elas trazem reflexões importantes sobre 
concepção de língua como discurso, como prática social de construção de sentidos e de 
conhecimentos. Finalmente, procuramos ressaltar noções e visões pertinentes a uma 
formação cidadã (ROCHA, 2013) que leva em conta a construção de saberes de forma não-
hierarquizada, o dissenso, a convivência e a negociação com as diferenças.  
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Aplicada; estudos dos letramentos; formação docente, 
línguas estrangeiras/adicionais.  
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A OBRA LITERÁRIA E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: UMA 
ABORDAGEM SOB A PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CRÍTICO 

Geovane André dos SANTOS (UNESPAR) 
Patricia Barreto Mainardi MAESO (UNESPAR) 

RESUMO: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma proposta de aula diferenciada 
que alia a prática pedagógica em língua inglesa e a leitura literária na língua-alvo, e a 
possibilidade de reflexão do texto literário The Black Cat, de Edgar Allan Poe, baseado em 
aulas ministradas para turmas do Ensino Fundamental II, em uma escola da rede privada na 
cidade de Paranaguá, empregando a obra literária sob a perspectiva do Letramento Crítico. 
Sob o pressuposto de que a sala de aula é o espaço onde encontram-se alunos que 
constroem e modificam suas percepções e sentidos de mundo, a literatura enquanto 
elemento artístico pode contribuir ao ressignificar sentidos, percepções, valores, 
estereótipos e ainda atribuir novas significações de mundo (JORDÃO, 2013). Nesse sentido, 
propõem-se aulas embasadas nos princípios do Letramento Crítico (LC) oportunizando o 
contato do aluno com a literatura na língua-alvo e estimulando a leitura de textos literários. 
A metodologia adotada para o artigo implica, inicialmente, a pesquisa bibliográfica como 
base teórica e suporte para o planejamento didático e num segundo momento, análises sob 
a perspectiva do LC durante a aplicação das aulas. O presente trabalho evidencia resultados 
pertinentes ao apresentar uma proposta de aula crítico-reflexiva que possibilita a 
aprendizagem de língua inglesa aliada à literatura, visto que é um recurso pouco utilizado 
no ensino de língua estrangeira, embasando-se na perspectiva do LC possibilitando ao aluno 
contextos discursivos para apontar seus conhecimentos e visões de mundo a fim de refletir 
sobre o entorno socio-político, cultural e ideológico no contexto em que está inserido 
(JORDÃO, 2013), oferecendo-lhe condições de desenvolver sua autonomia e proatividade 
no aprendizado. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramento Crítico; Língua Inglesa; Ensino-aprendizagem; Obra 
literária; Edgar Allan Poe. 

 

O LETRAMENTO CRÍTICO NAS AULAS DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ADICIONAL: 

UMA QUESTÃO DE ABORDAGEM 

Prof. Dr. Jorge José de OLIVEIRA (UFPR) 

RESUMO: Em um contexto de produção de material didático de alemão como língua 
adicional na educação profissional e tecnológica, percebo que muitas vezes o que proponho 
não está necessariamente relacionado a questões teóricas e nem precisa estar expresso no 
material que usamos em sala de aula. Em outras palavras, percebo que é muito mais uma 
questão de concepção pedagógica, de abordagem que subsidia nossas práticas, a partir do 
material didático que usamos e/ ou elaboramos, do que propriamente influências 
epistemológicas. A partir dessa reflexão, trago uma experiência de escrita de um blog em 
que os alunos tiveram que escrever sobre suas realidades a partir de um tema proposto. 
Observei que a maioria dos alunos não tinham experiência de elaboração de blog, o que os 
permitiu ter contato com outra modalidade de uso da língua. Assim, o objetivo dessa 
comunicação é problematizar os sentidos que construímos em relação à abordagem que 
norteia as atividades que propomos em sala de aula, bem como analisar alguns sentidos 
que os alunos constroem quando questionados sobre até que ponto as atividades estão 
contribuindo para a sua aprendizagem. 
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PALAVRAS-CHAVE: letramento crítico; alemão como língua adicional; abordagem de 
ensino. 
 

MULTILETRAMENTOS E IDENTIDADE: UMA REFLEXÃO A RESPEITO DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DE LÍNGUA INGLESA 

Natacha Iria Pereira LOPES (UEPG) 

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de tecer uma reflexão crítica a respeito da 
valorização das identidades de professores e alunos para um ensino crítico e significativo da 
Língua Inglesa, pautado pela perspectiva dos multiletramentos proposta por Street (2006). 
Para tanto, abordaremos tópicos importantes, como o significado de multiletramentos e a 
importância do reconhecimento do Inglês como Língua Franca para o ensino-aprendizagem 
no contexto brasileiro. Além disso, discutiremos, conforme proposto por Romero (2008), a 
respeito da importância da memória afetiva para a aprendizagem de línguas estrangeiras. 
Por fim, abordaremos o conceito de identidade para problematizar o entendimento de raça 
e de identidade racial e suas implicações para o contexto escolar e as aulas de Língua 
Inglesa. O cabedal teórico será composto por autores como Ferreira (2016), Freitas (2010), 
Déa (2018), Agier (2001), Gomes (2005) e Munanga (2004), entre outros. Através da 
pesquisa, de cunho bibliográfico, pretende-se discutir e explanar a respeito da importância 
da valorização da identidade de professores e alunos para um ensino-aprendizagem mais 
saudável e significativo.  
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Memória Afetiva; Identidade racial.  
 

TRANSGREDINDO NORMAS: PORQUE IR ALÉM DO MÉTODO É PRECISO! 

   Patricia Helena Haas de MACEDO (UFPR) 

Resumo: Transgredir normas em muitos momentos é um ato de discernimento e coragem. 
Como professores de língua inglesa, por vezes, é ir além do que está (pro)/(im)posto pela 
instituição em que atuamos: livros didáticos, abordagens, métodos... A perspectiva nomeada 
de Pós-método por Kumaravadivelu (1994, 2003) leva em conta as necessidades locais 
(respostas locais para problemas locais) e enfatiza o trabalho do professor como etnógrafo 
(CANAGARAJAH, 1999, 2009), ou seja, o professor pesquisador, que criticamente observa 
sua própria sala de aula e busca teorizar sua prática. 
Assim, esta comunicação pretende apresentar análises parciais de uma pesquisa de 
Mestrado em Estudos Linguísticos na UFPR, em que foram observadas aulas de Língua 
Inglesa de uma professora de 2º ano do Ensino Fundamental, em uma grande escola 
particular de Curitiba, buscando-se entender como a perspectiva do Pós-método pode ser 
construída num ambiente restringido supostamente à uma única abordagem/método, 
identificando e compreendendo também as potencialidades e limitações desta prática 
docente. 
PALAVRAS-CHAVE: Pós-método; Ensino Fundamental; Potencialidades; Limitações.  

 
 

O LETRAMENTO CINEMATOGRÁFICO COMO RECURSO PARA O ENSINO DE 

GÊNERO EM LÍNGUA MATERNA: UMA PROPOSTA DE LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL DE ALUNOS DO 7° ANO DA EMEF MAESTRO JOÃO LEITE 

Valéria Saraiva Ferreira da SILVA (UNIFESSPA) 
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RESUMO: O ensino de leitura e produção textual em escola pública torna-se um grande 
desafio na medida em que as novas tecnologias despertam o interesse dos alunos e cabe 
ao professor adequar-se para que os discentes se sintam estimulados para ler e produzir 
textos em língua materna. STREET (2014) acredita que é dever do professor conceber o 
letramento como prática social, a fim de ampliar as capacidades comunicativas dos alunos. 
MARCUSHI (2008) afirma que os multiletramentos nos propiciam muitas relações com a 
realidade educacional brasileira que, muitas vezes, tem privilegiado classificações 
gramaticais em detrimento das práticas de leitura e escrita situadas em contextos sociais de 
uso da língua. Portanto, os multiletramentos têm papel importante para o desenvolvimento 
das práticas de leitura e produção de texto sendo o letramento cinematográfico um desses 
recursos no processo de aprendizagem. O letramento cinematográfico vem auxiliar o 
docente nessa perspectiva, pois funciona como um auxílio importante no ensino de gênero 
em língua materna, muitos discentes têm acesso a esse tipo de letramento, mesmo que a 
sessão de cinema seja na sala de aula. Foi aplicada uma proposta interativa de ensino de 
leitura e produção textual do gênero resenha a partir do letramento cinematográfico no intuito 
de sistematizar os avanços na aprendizagem dos alunos, através de oficinas de produção 
textual, considerando a associação entre estudos de gêneros discursivo e o letramento 
cinematográfico. 
PALAVRAS-CHAVE: letramento; cinematográfico; leitura; produção textual. 
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 SIMPÓSIO 6: LINGUÍSTICA TEXTUAL E SUAS INTERFACES 
Coordenadoras: Profa. Dra. Daniela Zimmermann Machado e Profa. Dra. Ivone Ceccato 

 
RESUMO: A Linguística textual se justifica, atualmente, pelas importantes interfaces que 
podem ser estabelecidas (e reconhecidas) entre as discussões sobre o trabalho com o texto 
e as diferentes abordagens de estudos da linguagem. Esse tema é parte das discussões 
realizadas no grupo de estudos Linguística Textual e estudo da argumentação: reflexão, 
teoria e análise, da UNESPAR- campus de Paranaguá. Assumimos que os trabalhos que 
são definidos como pertencentes ao campo da Linguística de Texto dialogam direta e/ou 
indiretamente com outras áreas de conhecimento. Há exemplos de propostas de pesquisas 
sobre o texto que estabelecem interfaces com áreas como a semântica, a pragmática, a 
semiótica, entre outros. Alguns campos de pesquisa, como o da Análise do Discurso, já 
apresentam trabalhos que aproximam e discutem conceitos a partir da compreensão 
explicitada pela Linguística do Texto, o trabalho de Jean-Michel Adam (2008), sobre a 
análise textual dos discursos é apenas um dos muitos exemplos relevantes desse paralelo 
entre LT e suas interfaces. Adam (2017) afirma que “a Linguística Textual deve se situar em 
relação ao conjunto da Linguística, de suas escolhas fundamentais, teóricas e metodológicas 
(em particular, a questão do limite da frase) e, de modo mais amplo, em relação às ciências 
da linguagem” (p. 24). Partimos do pressuposto de que trabalhar com o texto requer o 
compartilhamento (ou a aproximação) de conceitos com domínios linguísticos diversos. Este 
simpósio propõe um espaço de interação entre estudos do domínio da Linguística Textual e 
de outras áreas correlatas que venham a contribuir para a explicação de fenômenos e 
aspectos textuais. Objetivamos com o simpósio ampliar as discussões que têm sido 
realizadas em torno do trabalho com o texto, procurando incluir nessas discussões as 
contribuições das diferentes áreas da ciência da linguagem, de modo a estabelecer relações 
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entre o estudo do texto, do discurso e as diferentes teorias linguísticas. Assim, esperamos 
que as comunicações propostas assumam uma abordagem que focalize de forma direta ou 
indireta a interface entre o texto e a linguagem em suas diferentes vertentes. 
 

A PERCEPÇÃO DO SUJEITO AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA TEXTUALMENTE ORIENTADA 

Cleusa Adriana MARCHI (UNESPAR)  
Dulce Elena Coelho BARROS (orientadora - UNESPAR) 

RESUMO: O presente estudo se realiza sob o viés teórico da Análise do Discurso Crítica 
(ADC), proposta pelo estudioso britânico Normam Fairlough, referente à percepção do aluno 
autista no contexto escolar.  Nessa abordagem teórica temos a concepção de texto/discurso 
como forma de ação, representação e identificação. Nessa tríade, um montante de oito 
relatórios elaborados por profissionais da área de psicopedagogia que emitem parecer 
técnico sobre desenvolvimento cognitivo e acadêmico de alunos portadores de TEA- 
Transtorno do Espectro Autismo em contexto escolar, servem de nosso objeto de análise. 
Buscando-se esclarecer/evidenciar possibilidades emancipatórias da efetiva inclusão dos 
sujeitos sociais em foco, nosso corpus analítico, será discutido a partir da ADC, considerada 
por Norman Fairclough uma análise do discurso textualmente orientada. Essa peculiaridade 
teórico-metodológica se apropria, por sua vez, dos preceitos teóricos de Halliday (1976), 
particularmente no que concerne às chamadas Metafunções da linguagem, para levar a cabo 
análises de cunho linguístico, discursivo e social almejadas. O estudo, aqui sugerido, se faz 
à luz dos textos/discursos produzidos em contexto escolar, que surtem o efeito de legitimar 
a identidade do aluno autista descrito/avaliado. Dessa forma, se busca resposta para: Como 
o aluno autista é visto perante o seu contexto escolar? Como ele é descrito pelo profissional 
psicopedagogo e professores? A metodologia a ser utilizada para levar a cabo a análise e 
discussão dos textos/relatórios acadêmicos selecionados, se coaduna com a pesquisa de 
natureza interpretativa e qualitativa. Acreditamos que o estudo possa contribuir para futuras 
reflexões e tomadas de ações quanto à integração desses alunos no contexto escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: Texto, autismo, Inclusão, legitimação, discursiva.  
 

DISCUSSÕES INICIAIS EM TORNO DOS ASPECTOS TEXTUAIS E DISCURSIVOS DE 
TEXTOS INJUNTIVOS: O CASO DOS TUTORIAIS 

 Melissa França da Paz CUNHA (UNESPAR) 
Daniela Zimmermann MACHADO (UNESPAR) 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apresentar  o trabalho de Iniciação 
científica (doravante IC) que está sendo desenvolvido na área da Linguística Textual, com 
foco na análise do gênero tutorial. O propósito da pesquisa é analisar, em um nível textual e 
discursivo, as diferentes estratégias de língua presentes em gêneros tutoriais, os quais se 
caracterizam pela sequência textual injuntiva. São exemplos desse tipo de texto: a receita, 
o manual de instrução, os tutoriais, entre outros. Para a realização da pesquisa de IC, serão 
selecionados aproximadamente 30 textos que apresentam instruções ao leitor, disponíveis 
em redes sociais como twitter e instagram. A análise textual será direcionada pelos seguintes 
aspectos: a) a constituição da sequência textual injuntiva; b) características do gênero 
tutorial (conteúdo, composição e estilo); c) observação dos fatores de textualidade (as 
condições de produção). O objetivo geral é explicar quais são as regularidades linguísticas 
e composicionais do tutorial. A expectativa de resultado ao final do projeto é a elaboração 
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de critérios de análise de textos, reconhecendo estratégias que sejam recorrentes em textos 
que se caracterizam pela injunção, especialmente na esfera digital. Na fase atual do estudo, 
propomos discussões acerca da Linguística do Texto, a partir de Koch (1997/2004) e de 
Marcuschi (2008), das sequências textuais de Adam (2015). Inclusive, propomos uma 
discussão, já sinalizada por outros autores sobre a injunção, se esta pode ser considerada 
uma sequência ou não. Dessa forma, esperamos contribuir para a sistematização dos 
critérios de análise de textos, de um modo geral, e da análise do gênero tutorial de um modo 
particular. 
PALAVRAS-CHAVE: Texto; Argumentação; Tutorial. 
 

MODALIZADORES NA CONSTITUIÇÃO DA AUTORIA DE UM ARTIGO DE OPINIÃO 

Juliana Regina PRETTO (IFPR) 

Resumo: Numa interface entre Linguística Textual e Análise do Discurso, este trabalho 
discute uma possibilidade de conexão entre essas duas áreas da Linguística, mais 
precisamente enfocando duas questões, os modalizadores e a autoria. Fazendo parte dos 
estudos da primeira área, os modalizadores integram os articuladores textuais, servem para 
introduzir comentários sobre a enunciação e revelam o grau de engajamento do locutor ao 
seu enunciado. A autoria constitui parte dos estudos da Análise do Discurso; se considera 
tal questão atrelada à noção de singularidade e a marcas situadas na ordem do discurso. 
Tendo em vista ambas noções, o presente artigo aborda o papel exercido pelos 
modalizadores num artigo de opinião no que concerne ao grau de engajamento do locutor 
ao seu enunciado e à constituição da autoria. Para isso, analisa-se um artigo de opinião 
publicado no jornal O Globo que critica posturas da ministra Damares Alves. Na análise, 
evidencia-se a construção de um texto com sentido irônico, percebida pelo uso de um léxico 
que implica avaliação do autor sobre declarações e posturas da ministra. A construção da 
ironia não se dá somente pelo uso dos modalizadores, mas estes cumprem um papel 
importante nessa questão, já que a sua seleção nos indica a intenção da autora de marcar 
tomadas de posição em relação às vozes da ministra, ora para gerar um discurso autoritário, 
criticando-a explicitamente, num tom mordaz, ora para criar um discurso polêmico, 
criticando-a implicitamente, num matiz mais espirituoso. A seleção dos modalizadores 
implica avaliações por parte do autor, que, dependendo grau de engajamento e do tom que 
deseja dar à crítica, seleciona lexicalizações distintas. Este artigo pretende refletir sobre 
como o uso dos modalizadores pode contribuir para a discussão sobre autoria, de que forma 
a seleção de tais itens auxiliam a desvelar intenções do autor e os matizes atribuídos aos 
enunciados. 
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Textual; Análise do Discurso; Interface. 
 

  ESTUDO TEÓRICO ACERCA DA NOÇÃO DE TEXTO E DE DISCURSO NO CAMPO 
DA LINGUÍSTICA TEXTUAL E DA ANÁLISE DO DISCURSO 

Daniela Zimmermann MACHADO (UNESPAR – Paranaguá) 
Ivone CECCATO (UNESPAR – Paranaguá) 

RESUMO: O presente estudo insere-se nas discussões realizadas no grupo de trabalho 
Linguística Textual e estudo da argumentação: reflexão, teoria e análise, e tem como objetivo 
abordar os conceitos de texto e de discurso, considerando a área da Linguística do Texto, 
da Análise do Discurso e a interface entre esses dois domínios. Interessa-nos investigar as 
aproximações e diferenças teóricas entre esses dois conceitos (texto e discurso). Para essas 
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discussões, baseamo-nos nos estudos de Koch, Adam (2017), no que diz respeito ao estudo 
do texto e em Possenti (1998), no que diz respeito à análise do discurso. A interface proposta 
é trabalhada a partir do estudo exploratório-comparativo, proposto por Filho (2017). Duas 
preocupações podem nortear este estudo: primeiramente, o fato de que muitas vezes a 
noção de texto é vista como sinônima da noção de discurso e, por segundo, o fato de que 
conceitos de texto e de discurso podem ganhar sentidos diferentes a depender do domínio 
de investigação que se assume. Embora seja possível se pensar em pontos de interface 
entre Análise do Discurso e Linguística de Texto, a noção de texto e de discurso devem ser 
entendidas e estudadas a partir de pressupostos delimitantes. O interesse do estudo é 
apresentar um quadro teórico, exploratório (e comparativo) acerca desses conceitos, com o 
intuito de reforçar a importância da adequação teórica quando se propõe um trabalho/ um 
estudo de interface.  
PALAVRAS-CHAVE: estudo; texto; discurso; linguística textual; análise do discurso. 
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ÁREA TEMÁTICA: ANÁLISE DO DISCURSO 
 

O CONTRADISCURO DO MST À MÍDIA HEGEMÔNICA 

Wagner de ALCÂNTARA ARAGÃO (Seed-PR) 

RESUMO: O presente trabalho é uma síntese da dissertação “Ocupando latifúndios da 
comunicação: o contradiscurso do MST à mídia hegemônica”, apresentada por este autor 
como requisito para a obtenção do título de mestre em Estudos de Linguagens, da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Trata-se de uma análise dialógica 
do discurso de enunciados (postagens) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
em seus perfis em três redes sociais digitais - twitter, facebook e youtube -, com o objetivo 
de engendrar um contradiscurso às narrativas veiculadas pelos grandes meios empresariais 
de comunicação. Referenciada nos estudos do Círculo de Bakhtin, a pesquisa identificou, 
para a geração de dados para análise, três cadeias enunciadas, isto é, conjunto de discursos 
pronunciados a partir de determinados acontecimentos ou temas, a saber: i) invasão, por 
forças policiais, da Escola Nacional Florestan Fernandes; ii) mobilização contra o oligopólio 
da mídia; iii) o MST falando de si, suas lutas e modus operandi. Entre outras constatações 
obtidas, a de que o MST lança mão de novas tecnologias informacionais e comunicacionais 
para construir narrativas e discursos de oposição ao da mídia hegemônica; para tanto, 
regularidades como relações dialógicas com interlocutores do mesmo campo político e 
ideológico, reenquadramentos de discursos de terceiros, o uso de palavras slogans e o 
vocabulário da praça pública migrado para o ciberespaço estão entre as mais recorrentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise dialógica do discurso; contradiscurso; MST; mídia 
hegemônica; novas tecnologias informacionais 
 
 

INTERDISCURSO: ANÁLISE DE UMA TIRA DE MAFALDA À LUZ DA ANÁLISE DE 
DISCURSO PECHEUTIANA 

Kaline Ferreira Oliveira (UNEB)  
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RESUMO: No presente trabalho propõe-se estudar os efeitos de sentido provenientes das 
materializações linguísticas  presentes nas tiras da personagem Mafalda e nos comentários 
advindos das tiras que são postadas em páginas brasileiras da rede social Facebook. Nesta 
perspectiva, leva-se em consideração tanto o contexto sócio-político-ideológico atual do 
Brasil, como também o contexto sócio-político-ideológico argentino da década de 60-70 do 
século XX, uma vez que tais tiras foram produzidas/publicadas de 1964 a 1973 na Argentina. 
Tal movimento analítico será embasado pela Análise de Discurso materialista (doravante 
AD) fundamentada pelo filósofo francês Michel Pêcheux, dado que tal teoria atribui 
necessária relevância aos estudos do discurso pensando a associação entre estrutura e 
acontecimento, ou seja, preconiza a relação entre língua, discurso e ideologia. Para a AD o 
contexto histórico influencia diretamente as ideologias, considerando-as como fundamental 
vinculação entre a linguagem e o mundo, logo, há uma relação indissociável entre 
linguagem, discurso e sociedade. Dado o período de constituição das tiras da personagem 
Mafalda (década de 60 -70 na Argentina), sua (re)inscrição hoje é resultado de novas 
leituras, de novas possibilidades semânticas em uma mesma estrutura discursiva produzida 
no século XXI, evidenciando assim a opacidade da linguagem. Nesta perspectiva, este 
trabalho parte do princípio de que todo discurso é um indicador em potencial da agitação 
nas filiações sócio-históricas de identificação, desidentificação ou contra-identificação 
ideológica, logo, acredita-se na premissa de que tais discursos propiciem outras leituras 
numa mesma materialização linguística em detrimento da sua inserção em um contexto 
sócio-histórico-ideológico distinto.  
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Formação Discursiva; Formação Ideológica; Interdiscurso; 
Mafalda. 
 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - TARDE 
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ÁREA TEMÁTICA: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 
 

INTERCOMPREENSÃO E OFERTA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA BRASILEIRA 

Leandro Guimarães FERREIRA (UFPR) 

RESUMO: Este trabalho visa discutir a oferta de língua(s) estrangeira(s) na educação básica 
brasileira em relação à Lei n. 9.394/1996, especificamente o capítulo II, que versa sobre a 
Educação Básica; os impactos desta nas políticas linguísticas e educacionais, tal como a 
publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, 2000); e os efeitos da Lei n. 
13.415/2017 sobre aquela e sobre a Lei n. 11.161/2005, que dispõe sobre o ensino da língua 
espanhola. Complementarmente, visa-se apresentar os princípios didáticos da abordagem 
da intercompreensão, abordagem plural para o ensino de línguas e culturas, e sua 
caracterização enquanto política linguística de valorização do plurilinguismo. Comparou-se 
os atos normativos sancionados pelo Poder Executivo e as publicação e revogação de 
documentos oficiais de referência para o ensino básico em relação a esses atos normativos. 
Concluiu-se que a situação atual da oferta de língua(s) estrangeira(s), normatizada pela Lei 
n. 13.415/2017, não condiz com a realidade brasileira e tampouco com os objetivos do 
ensino de língua na educação básica; e que a intercompreensão apresenta potencial 
significativo para remediar o quadro atual da oferta de língua(s) estrangeira(s) na educação 
básica brasileira. 



 

Versão provisória do Caderno de Resumos do VIII SELLF. 

 

 

Versão provisória do Caderno de Resumos do VIII SELLF. A versão definitiva sairá até o dia 18/11/19. 

34 

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão; plurilinguismo; línguas estrangeiras; currículo; 
políticas linguísticas.  
 

SEQUÊNCIAS DE FORMAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
SISTEMATIZAÇÃO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 

DOCENTES E DE LINGUAGEM 

Marileuza Ascencio Miquelante (UNESPAR) 
Vera Lúcia Lopes CRISTOVÃO (UEL) 

RESUMO: Tomando os saberes docentes como elementos fundamentais para a formação 
inicial de professores de línguas, mais especificamente na área de Língua Inglesa, 
objetivamos apresentar os resultados de uma pesquisa de doutoramento que teve como 
método de investigação o Experimento Didático-Formativo (DAVIDOV, 1988), o qual 
contribuiu para o entendimento de como se configura a atividade de formação docente e o 
papel de alguns elementos mediadores para o processo de ensino e aprendizagem de 
professores em formação inicial, na disciplina de Língua Inglesa. O referencial teórico 
adveio, sobretudo, da perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2007), 
das Capacidades de Linguagem (DOLZ; PASQUIER;  BRONCKART, 1993; CRISTOVÃO; 
STUTZ, 2011. DOLZ, 2015; LENHARO, 2016), da Sequência Didática (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004), das Sequências de Formação (DOLZ; GAGNON, 2018), dos Saberes 
Docentes (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009) e da Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 
2009). O recorte para esta apresentação centra-se nos resultados das análises das 
Sequências de Formação.  Quanto aos procedimentos de análise, pautamo-nos nas 
Capacidades de Linguagem e nos critérios propostos por Cristovão et. al. (2010), Cristovão 
e Stutz (2011) e Cristovão e Lenharo (2016) e nas Capacidades Docentes (CRISTOVÃO, 
2007a; STUTZ, 2012). Os resultados revelam que a sistematização das Sequências de 
Formação constituíram-se como instrumentos mediadores fundamentais, demonstrando que 
um ensino sistematicamente organizado potencializa o desenvolvimento dos Saberes 
Docentes dos professores em formação inicial.   
PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial de Professores de Língua Inglesa. Ensino com base 
em Gêneros. Sequências de Formação. Capacidades de Linguagem e Capacidades 
Docentes 

 
 

 O ENSINO DE LÍNGUA LATINA NOS CURSOS DE LETRAS NO ESTADO DO PARANÁ 

Luiz Felipe MATTOS (UNESPAR) 
Rafael Magno de Paula COSTA (UEL/UNESPAR) 

RESUMO: O presente trabalho procura investigar o impacto da retirada do ensino de Língua 
Latina das grades curriculares nos cursos de letras de algumas universidades do Estado do 
Paraná. Procura-se, ainda, reconhecer a importância da disciplina dentro dos currículos para 
a formação dos futuros linguistas e professores. Nesse sentido, faz-se um levantamento de 
quantas universidades públicas ainda mantém o latim em suas respectivas grades, bem 
como aquelas que o suprimiram. O debate acerca de um ensino de língua materna sem 
bases etimológicas também é pautado, pois na medida em que tal ensino é retirado, a 
oportunidade de se conhecer as raízes etimológicas da nossa língua fica comprometida. 
Desse modo, o exame dessa problemática procura relacionar as razões da manutenção da 
disciplina em algumas grades comparando-se às motivações de sua supressão em outras.  
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PALAVRAS-CHAVE: Latim; Ensino; Etimologia.  
 

INTERFERÊNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA 

Henrique de Araújo AMORIM (UNESPAR) 

RESUMO: Este trabalho é uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, desenvolvida com 
aprendizes de níveis básico, intermediário e avançado de língua inglesa, e tem como objetivo 
a compreensão do processo de interferência da língua materna sobre o aprendizado da 
segunda língua. Os principais objetivos são: a) identificar de que modo as teorias de 
aquisição da segunda língua esclarecem a questão da interferência; b) analisar a 
transferência e a interferência da língua materna sobre a segunda língua nas produções 
tanto escritas quanto orais dos aprendizes; e c) analisar os erros produzidos por aprendizes 
brasileiros de língua inglesa em termos de interlíngua e fossilização. A pesquisa toma como 
ponto de partida os estudos de Ellis (1997), Maia (2009), Lado (1971), Selinker (1972). Os 
dados desta pesquisa foram gerados a partir de produções escritas e orais dos aprendentes 
de curso de língua inglesa e os resultados parciais apontam para a presença da Interferência 
da língua portuguesa durante a realização de tais atividades assim, resultando em erros que 
podem levar à fossilização. 
PALAVRAS-CHAVE: Interferência; Língua; Erros; Aquisição; Fossilização.    
 

         UM ESTUDO DOS PAPÉIS DOCENTES NO ENSINO DE LÍNGUA ADICIONAL 

Julio Cesar Dias do NASCIMENTO (UEPG) 
Elaine Ferreira do Vale BORGES (UEPG) 

RESUMO: O papel do professor, dentro da sala de aula, pode ser caracterizado de diferentes 
formas nas distintas abordagens e métodos de ensino de segunda língua/língua 
adicional/L2. Esta pesquisa de natureza qualitativa (BORTONI-RICARDO, 2008) buscou 
reunir e demonstrar diferentes papéis atribuídos ao professor que emergem no contexto da 
pedagogia de língua adicional, buscando entender o alinhamento desses papéis no âmbito 
das abordagens de ensino e, também, do desenvolvimento docente, demonstrando a ligação 
presente nesses papéis. Para tanto, recorreu-se aos/às autores/as mais representativos na 
temática em questão como Graves (2000), Larsen-Freeman (2010, 2011), Borges e Paiva 
(2011), Richards (2010), Borges (2014) e Borges e Silva (2019). Como resultado, foram 
encontrados mais de 12 diferentes papéis dentro dessa área de ensino, os quais foram 
representados graficamente em suas convergentes funções.  As assimilações destes papéis 
então, se dão em sua maioria, na responsabilidade em trazer para o aluno, meios pare que 
este se torne autônomo em seu processo de ensino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pedagogia de língua adicional; papel do professor.  
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13h30 - Bloco B - Sala 18 

ÁREA TEMÁTICA: GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS 
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A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS SEM TERRINHA POR MEIO DAS CANÇÕES 

Kelly Landgraf Martinez Razeira 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo identificar a construção da identidade cultural dos 
Sem Terrinha, por meio das canções, a partir de uma pesquisa bibliográfica relatar as 
experiências das crianças do MST e como elas as expressam através das canções. Aborda 
também a maneira como as canções proporcionam processos de identificação com o 
Movimento, e sua atuação por meio de ações na luta. Os resultados desta pesquisa apontam 
que as canções compostas pelos Sem Terrinha, faz parte de sua construção, e em como se 
constituem como sujeitos críticos, demonstram como as crianças constroem sua identidade, 
sendo participantes e protagonistas, fortalecendo sua luta e pertencimento ao Movimento 
Sem Terra. 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Cultura. Educação. Canções.  
 

CONCEPÇÃO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA/LÍNGUA MATERNA EM JOÃO 
KÖPKE (1852-1926) 

Silvana Dias Cardoso PEREIRA (Unicamp) 
David da Silva PEREIRA (UTFPR) 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o livro Curso da Língua Materna, 1892, 
de autoria de João Köpke, Editora Teixeira & Irmãos Editores, para, a partir dessa obra, do 
momento histórico-educacional e de outras produções editoriais e conferências proferidas 
pelo autor, bem como de informações sobre o mesmo, tentar compreender sua concepção 
de ensino da língua materna e o sentido da sua obra na história do ensino de língua 
portuguesa por meio de comparações com as produções e normas da época. É também 
interesse dessa pesquisa a tentativa de inserção/compreensão dessa obra na perspectiva 
da elaboração de métodos de ensino. Trata-se de um manual desenvolvido para o ensino 
de língua materna com orientações para o professor. Nessa análise, foram utilizados os 
autores da Nova História Cultural para compreender a produção e a circulação de impressos 
na época (final do Império e início da República), bem como a história do manual escolar.  
Da mesma forma, a compreensão de que material é esse, bem como sua utilização no 
ambiente escolar em particularidades como seus objetivos, leitor pressuposto e usos desse 
material. Para esse trabalho, foram tomadas como fundantes as pesquisas desenvolvidas 
em torno da História da Educação, História do Livro – mais especificamente dos manuais 
escolares voltados para o ensino da Língua Portuguesa – História do Ensino da Língua 
Portuguesa com especial atenção às práticas de leitura. Como resultados, tem-se que os 
gêneros textuais mais utilizados por João Köpke nessa obra foram as notícias, poesias, 
pequenos textos históricos que servem como modelos para os estudantes desde os anos 
iniciais de alfabetização até os anos que antecedem o ensino superior. 
PALAVRAS-CHAVE: João Köpke; Língua Materna; Curso de Língua Portuguesa; Leitura. 
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ÁREA TEMÁTICA: LINGUAGEM, MÍDIA E TECNOLOGIAS 
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A TEORIA DA POLIDEZ E O QUADRO “ENTREVISTA COM O ESPECIALISTA” 

Sandi Patricia POSSEBAM (UEPG) 

RESUMO: Este projeto de pesquisa insere-se no âmbito das reflexões sobre o paradigma 
da Interação Conversacional. Com o estudo busca-se mapear a produção de enunciados 
condizentes com a temática humorística dentro do gênero entrevista televisiva, a fim de, 
analisá-los na perspectiva da Teoria da Polidez. Para isso, propõe-se neste estudo uma 
pesquisa qualitativa, que utilizará como procedimentos metodológicos, a coleta e transcrição 
do corpus selecionado em entrevistas contidas no canal de televisão Multishow, do You 
Tube, no quadro “Entrevista com o especialista”, do programa Lady Night. Em seguida, será 
realizada a organização dos dados a partir da seleção e análise dos enunciados pertinentes. 
Para o estudo, verificou-se que será necessário focar a análise somente nos enunciados da 
apresentadora, uma vez que, em sua interação com os convidados parece haver uma maior 
participação verbal de sua parte e somente o riso como resposta. A realização do estudo 
permitirá que se obtenha um panorama em relação a presença de enunciados que fogem 
ao que a Teoria da Polidez a apresentadora utiliza em uma interação face a face para 
provocar o riso em seus ouvintes. Este estudo se embasará na teoria da conversação 
propostas por Paul Grice (1967/75) e, no que tange à Polidez verbal, nos basearemos em 
pesquisas de Brown e Levinson (1987), para compreender o processo de argumentação e 
de preservação da face na interação, no qual o sistema inferencial atua sobre a interação e 
demanda complexos processos cognitivos do enunciatário. 
PALAVRAS-CHAVE: Pragmática; Análise da conversação; Humor; Inferência; Teoria da 
Polidez. 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO CONTEXTO DAS SALAS DE APOIO Á 
APRENDIZAGEM-SAA 

Janice Gallert 

RESUMO: O estudo que se pretende desenvolver tem como objeto de estudo pesquisar o 
desenvolvimento do processo de Alfabetização e Letramento na Sala de  Apoio À 
Aprendizagem-SAA no ano de 2018 e 2019  e seus reflexos e repercussão na formação de 
sujeitos que estão em processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Nesse viés a 
pesquisa se teoriza sobre as práticas de leitura e escrita desenvolvidas no contexto da SAA 
e as possibilidades de ensiná-la por meio de um processo desafiador durante a alfabetização 
para que o aluno possa vir a ser este usuário ativo da língua em suas diferentes esferas 
sociais. Ressalta-se que a pesquisa se estrutura em bibliográfica e possibilitará por meio do 
estudo que está sendo desenvolvido compreender as peculiaridades das práticas de leitura 
e escrita, bem como conhecer as suas concepções e conhecimento sobre o tema 
pesquisado. 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Leitura. Escrita. 
 
 

LEOPARDI GRUNGE? A REPRESENTAÇÃO DO POETA EM IL GIOVANE FAVOLOSO 

Rodrigo Inacio FREITAS (UTFPR) 

RESUMO: O poeta italiano Giacomo Leopardi foi retratado em obra cinematográfica de 
2014, intitulada Il Giovane Favoloso. Dirigida por Mario Martone e protagonizada por Elio 
Germano, direção e produção trabalham alinhados à uma proposta muito definida de 
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marketing para levar às telas um perfil contemporâneo do escritor, uma atualização do 
mesmo como forma de atingir o público juvenil, mas sem negligenciar as temáticas 
universais abordadas da melancolia e da inadequação. A mídia italiana e o próprio ator 
consideraram o Leopardi de Germano um tanto grunge. Como o filme se posicionou entre o 
registro fiel de um personagem histórico conhecido em toda a Itália, portanto, já 
estigmatizado, e uma representação contemporânea de particularidades leopardinas 
objetivando uma proximidade clara com os jovens, foi um trabalho de direção e composição 
estética e narrativa em estreito diálogo com a lógica de produção estabelecida, as formas 
de financiamento do filme e uma tentativa de disseminar a poesia de maneira liberta, 
transposta a outro mecanismo e a outra linguagem. 
PALAVRAS-CHAVE: Leopardi; Cinema Italiano, Intermidialidade, Produção 
Cinematográfica; Literatura Italiana 
 

REFLEXÕES DOCENTES SOBRE O USO DAS TICS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NOS COLÉGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ 

Luiz Felipe MATTOS (UNESPAR) 

RESUMO: Esta pesquisa discute como o uso intrínseco das tecnologias da informação e 
comunicação (TICS) está presente nas diversas relações sociais e, consequentemente, 
dentro da escola. Devido aos modelos tradicionais de ensino, muito se discute sobre a 
inserção das TICs nos ambientes escolares e nas salas de aula,  incluindo a disciplina e o 
ensino de Língua Portuguesa, visto ainda por muitos professores como obsoleto e 
engessado. A hipótese gira em torno de como as TICs, também no ensino de língua materna, 
propiciam um maior engajamento nas relações de ensino-aprendizagem, promovendo a 
descoberta e desenvolvimento de novos saberes sob a face dos multiletramentos. Enquanto 
metodologia, uma pesquisa online se realiza com professores efetivados (QPM) e 
contratados (PSS) das mais diversas cidades e escolas do Estado do Paraná, e alguns 
tópicos serão abordados para saber (i) quais as TICs são utilizadas em sala de aula; (ii) 
como o professor aplica as TICs dentro de sua didática; (iii) com que frequência são 
utilizadas; (iv) quais resultados têm sido observados e (v) como os alunos têm recepcionado 
o uso das TICs enquanto proposta de uma metodologia diferenciada dos modelos 
tradicionais de ensino.  
PALAVRAS-CHAVE: TICs; Ensino-aprendizagem; Língua Portuguesa;  

 

DAS TELAS DA PINTURA ÀS TELAS DO CINEMA: A SEMIÓTICA DA TRANSPOSIÇÃO 
DE LINGUAGEM DO LONGA COM AMOR, VAN GOGH 

Ana Lúcia Corrêa DARU (UNIANDRADE) 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o processo de transposição do 
filme biográfico Com Amor, Van Gogh (2017), escrito e dirigido por Dorota Kobiela e Hugh 
Welchman. O filme encena um período da vida do artista holandês Vincent van Gogh (1853-
1890) e é o primeiro filme feito por meio de telas pintadas a óleo, cuja reprodução partiram 
das próprias telas do pintor que serviram de base para composição de cenário para o enredo. 
As personagens foram que se destacam na obra cinematográfica são as figuras de pessoas 
que conviveram com o artista e foram representadas por ele em suas obras de arte, e para 
composição do roteiro, foram colhidas as informações em suas cartas que estão guardadas 
no Museu van Gogh em Amsterdã. A transposição dos elementos da linguagem das artes 
visuais para a linguagem da animação cinematográfica constituiu um desafio que só foi 
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alcançado mediante a apropriação dos elementos estéticos e semióticos das telas do artista 
e da tecnologia computacional que foi utilizada de duas formas, na organização das telas 
que compuseram o filme e na possibilidade de dar movimento a elas. Desvendar todo esse 
processo requer uma análise semiótica dos elementos da linguagem das artes visuais e da 
linguagem da animação.  
PALAVRAS-CHAVE: Artes visuais. Semiótica. Linguagem. Animação. Biografia.  
 

FROM CANVAS SCREENS TO CINEMA SCREENS: THE SEMIOTICS OF  LANGUAGE 
TRANSPOSITION IN ANIMATION FILM LOVING, VINCENT 

 
ABSTRACT: This article aims to discuss the process of transposition of the biographical film 
Loving Vincent (2017), written and directed by Dorota Kobiela and Hugh Welchman. The film 
stages a period of the life of the Dutch artist Vincent van Gogh (1853-1890) and is the first 
film made using oil-painted canvases, whose reproduction came from the painter's own 
canvases that served as the basis for setting scenery for the artist. plot. The characters that 
stand out in the cinematographic work are the figures of people who lived with the artist and 
were represented by him in his works of art, and for the composition of the script, the 
information was collected in his letters that are stored in the van Gogh Museum. in 
Amsterdam. The transposition of the elements of the visual arts language into the language 
of cinematic animation was a challenge that was only achieved through the appropriation of 
the aesthetic and semiotic elements of the artist's canvases and the computational 
technology that was used in two ways, in the organization of the canvases. composed the 
film and the possibility of giving movement to them. Unraveling this whole process requires 
a semiotic analysis of the elements of the visual arts language and the language of animation. 
Keywords: Visual arts. Semiotics. Language. Animation. Biography. 
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ÁREA TEMÁTICA: PRODUÇÃO DE TEXTO 

PRODUÇÃO DE TEXTOS NA LICENCIATURA E ESCRITA DE SI EM MICHEL 
FOUCAULT 

David da Silva PEREIRA (UTFPR) 
Silvana Dias Cardoso PEREIRA (Unicamp) 

RESUMO: Trata-se de uma reflexão acerca da experiência de promoção da produção de 
textos na Licenciatura de uma Universidade Federal, realizada com alunos dos 2o., 3o.,4o. e 
5o. semestres  como instrumento de aprimoramento das competências linguísticas. Esse 
trabalho foi realizado entre os anos de 2015 e 2017 a partir da decisão do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do Curso de atribuir tais tarefas ao conjunto de disciplinas de Formação 
Pedagógica imediatamente à primeira avaliação, realizada por representantes do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) no ano de 2014. Tal compreensão 
se funda na compreensão da necessidade de um conjunto de práticas de leitura, de escrita, 
de interpretação de texto e de produção de sentidos e de significados a partir das referências 
definidas para cada uma dessas disciplinas. Nesse processo, as concepções desenvolvidas 
por Michel Foucault sobre os efeitos da Escrita de Si funcionaram como sinalizadores dos 
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efeitos que pode essa atividade provocar nos sujeitos em formação para a atuação na 
Educação Básica brasileira. Em síntese, nesses três anos de atividades, observou-se o 
desenvolvimento de competências e de habilidades de comunicação e expressão 
demonstradas em relatórios de Estágios Curriculares obrigatórios, apresentações orais de 
trabalhos e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, requisito obrigatório para 
a integralização dos créditos necessários para a colação de grau. Espera-se, com este 
trabalho, fomentar à discussão sobre as possibilidades das disciplinas de formação 
pedagógica em Licenciaturas da Área de Matemática e suas Tecnologias, bem como na Área 
de Ciências da Natureza. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção de Textos; Escrita de Si; Subjetividade; Transformação de 
Si;  Formação licenciada docente. 
 

 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - TARDE 
 

13h30 - Bloco A - Sala 04 

ÁREA TEMÁTICA: SOCIOLINGUÍSTICA E DIALETOLOGIA 
 

OPERAÇÕES RETEXTUALIZADORAS NA ENTREVISTA JORNALÍSTICA 

Luciane Cristina Del Ben de SOUZA (UNIP) 

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apontar algumas estratégias linguístico-
discursivas utilizadas pelos jornalistas na imprensa escrita, na transposição da entrevista 
transcrita para a entrevista publicada, para verificar em que medida tais estratégias podem 
servir de instrumento de manipulação de ideias. As transformações decorrentes da 
passagem da língua oral para a língua escrita envolvem fenômenos linguísticos passíveis 
de distorções e manipulações. No que concerne ao discurso jornalístico, essa transposição 
torna-se ainda mais complexa, já que a mídia exerce grande influência sobre a sociedade. 
O discurso proferido durante as entrevistas pode sofrer distorções, influenciado por fatores 
externos – tais como a ideologia que domina a empresa, o público leitor a que se destina a 
notícia e, ainda, às preferências lexicais e sintáticas do jornalista ao elaborar seu texto. 
Considerando a complexidade e a variedade da relação entre língua falada e língua escrita, 
investigaremos o que foi suprimido pelo jornalista ao interpretar, substituir, emitir e selecionar 
itens léxicos, sintáticos e estilísticos, com o intuito de verificar de que forma essas estratégias 
aferem a comunicação global do texto. Para isso, utilizaremos como corpus de análise uma 
entrevista concedida pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro ao jornal Folha de S. Paulo. 
Os resultados obtidos confirmam que as estratégias utilizadas pelo jornal na transformação 
do texto transcrito para o texto publicado produzem alterações significativas no sentido dos 
enunciados, comprometendo dessa maneira, a essência do texto original. 
PALAVRAS-CHAVE: entrevista, jornalismo, retextualização. 
 
 

O IMPERATIVO DE TU E VOCÊ EM CARTAS PESSOAIS DO RIO DE JANEIRO 

Érica Nascimento Silva (IFF) 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo fazer um estudo sociolinguístico acerca do 
imperativo associado ao subjuntivo (você) e indicativo (tu) – nos termos de Scherre (1998) 
– no português brasileiro em cartas pessoais. Pretendemos, dessa forma, traçar 
diacronicamente o comportamento dos pronomes de 2ª pessoa no modo imperativo 
considerando trabalhos que tratam da inserção de você no PB. E virtude da entrada de você 
– Souza (2012), Duarte (1993, 1995), Lopes (2008) –, o quadro pronominal sofreu algumas 
mudanças, visto que essa forma passou a ocorrer em contextos antes destinados a tu. Nesse 
sentido, a nossa hipótese é de que o modo imperativo subjuntivo e indicativo ao longo dos 
séculos XIX e XX acompanhou a evolução histórica do quadro pronominal do PB com a 
entrada de você. Para tanto, consideraremos a teoria da Sociolinguística Variacionista 
Laboviana (LABOV, 1994) como um aporte teórico para apontar os fatores linguísticos e 
extralinguísticos que estariam influenciando no uso do imperativo. Além disso, verificaremos 
se fatores discursivos estariam atuando na escolha das formas variantes. Considerando, 
assim, que o modelo epistolar apresenta estruturas cristalizadas, usaremos os conceitos de 
Tradições Discursivas (KABATEK, 2006), a fim de testar a nossa hipótese de que elementos 
discursivos nesse gênero carta são importantes para o fenômeno analisado. Como 
ferramenta metodológica utilizaremos o programa estatístico Goldvarb X, com o objetivo de 
fazer uma análise quantitativa e, a partir disso, qualitativa, dos dados da amostra. Em função 
dessa análise qualitativa e quantitativa, usaremos conceitos de type e token (BYBEE, 2010), 
para refinar a análise a partir da identificação da frequência dos itens verbais imperativos. 
Os resultados observados nesse trabalho mostram que o modo imperativo associado ao 
subjuntivo e indicativo está intrinsecamente relacionado à modificação do sistema 
pronominal provocado pela inserção de você e a questões discursivas referentes a 
construções formulaicas condicionadas pelo gênero textual carta. 
PALAVRAS-CHAVE: segunda pessoa; tu / você; imperativo; cartas pessoais. 
 

A EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS NO GT DA ANPEd 

Sandi Patricia POSSEBAM (UEPG) 

RESUMO: Com este estudo buscou-se mapear a produção acadêmica sobre a educação 
bilíngue de surdos alunos nos anos finais do ensino fundamental. Foram analisados os 
Trabalhos disponibilizados em reuniões científicas nacionais da Associação Nacional de 
Pesquisa em Educação – ANPEd, no GT 15/Educação Especial, no período de 2009 a 2015, 
a fim de verificar o que representam quantitativamente esses estudos no conjunto dos 
Trabalhos do GT, uma vez que pesquisas nesta temática e nessa etapa de ensino parecem 
ser menos frequentes. O estudo teve caráter bibliográfico e foi realizado com a organização 
dos dados a partir da seleção e análise dos trabalhos pertinentes. A Declaração de 
Salamanca prevê que as escolas devem atender a todos os alunos. Para isso, conta-se com 
a LDB no 9394/1996 artigo 58, que estabelece que a educação especial deve ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A LIBRAS foi reconhecida 
em 2002 pela lei 10.436 e regulamentada pelo Decreto 5.626/2005. O site da ANPEd indicou 
119 trabalhos, dos quais identificou-se treze que abordaram os anos finais do ensino 
fundamental. Quanto aos temas de estudo das pesquisas analisadas, verificaram-se 
deficiência visual (3), surdocegueira (2), a deficiência intelectual (2), diferenciação curricular 
(1), discursos sobre inclusão (1), a educação de surdos (1), formação docente (1), relação 
família e escola (1) e avaliação (1). O trabalho que tratou sobre a da educação bilíngue de 
surdos, ressaltou que a proposta bilíngue não é inovadora, mas, sim, uma possibilidade para 
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o aluno surdo ter acesso à educação. Os resultados indicam uma lacuna existente nas 
pesquisas sobre educação bilíngue na etapa analisada e a demanda pela ampliação delas. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Bilinguismo; Ensino Fundamental. 
 

VARIAÇÃO PRONOMINAL (NÓS/A GENTE) NOS TELEJORNAIS NACIONAIS DA 

REDE GLOBO  

Nilceu Romi Kerecz TAVARES (UNESPAR) 

RESUMO: O presente trabalho visa ao estudo da alternância nós/a gente na fala dos 
apresentadores dos principais telejornais nacionais da emissora de televisão Rede Globo, 
sendo eles: Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. A pesquisa foi 
desenvolvida com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística 
Variacionista, em que são analisados os possíveis condicionadores linguísticos e sociais 
para entendimento do fenômeno em questão (LABOV, 1972). O corpus foi constituído por 
gravações dos telejornais e transcrição da fala dos âncoras, que depois foram codificadas 
para serem rodados pelo programa computacional Goldvarb 2001. O estudo teve como 
principal objetivo verificar se a variação entre os pronomes nós e a gente está presente na 
fala dos âncoras dos telejornais investigados. Elegemos os programas de televisão para 
análise uma vez que Tarallo (1999) propõe que os meios de comunicação sejam estudados 
com a finalidade de comprovar a presença dos fenômenos variacionais na língua. Obtivemos 
como resultado geral do estudo sobre a alternância pronominal nós/a gente nos telejornais 
Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo, o uso maior do pronome a gente que o de 
nós como referência à primeira pessoa do plural. Verificamos que foram as variáveis 
Presença Ausência do Pronome, Sexo/Gênero e Telejornais que se constituíram como os 
fatores mais relevante para determinar a mudança em direção à substituição de nós por a 
gente, apontando para a mudança em progresso da forma inovadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística Variacionista; Alternância pronominal; Variação nós 
/a gente; Telejornais. 

 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco B - Sala 04 

SIMPÓSIO 1: ESTUDOS GRAMATICAIS E INTERFACES 
Coordenadores: Profa. Dra. Luana de Conto e Prof. Dr. Julio William Curvelo Barbosa 

 
Este simpósio congrega trabalhos dedicados à análise de fenômenos linguísticos diversos, 
especialmente aqueles preocupados em debater aspectos formais da linguagem. 
Considerando que a descrição e análise de fenômenos linguísticos contribuem para a 
compreensão desse objeto como um todo, este simpósio tem como objetivo delimitar a 
relevância das questões de cunho formal no âmbito da pesquisa linguística, sem perder de 
vista a natureza multifacetada da linguagem humana. O foco recai especificamente sobre 
fenômenos gramaticais das línguas naturais, levando em conta não apenas o levantamento 
e descrição de dados, mas também o aparato teórico adequado para tal empreitada. 
Propomos, nesse momento, uma discussão em torno de trabalhos que abordem questões 
dos níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático e semântico. Há nos eventos científicos 
da área um movimento crescente de interlocução e interdisciplinariedade entre esses 
campos, de modo que trabalhos de interface são de extrema importância nessa discussão, 
justamente porque estimulam a compreensão mais ampla das questões linguísticas. Da 
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mesma forma, o diálogo com questões pragmáticas e sociolinguísticas é igualmente 
desejável, porque traz para a mesa questões outras que podem acrescentar novos matizes 
para a discussão. Sem perder de vista a relevância epistemológica das teorias para a 
construção do objeto, serão aceitos tanto trabalhos de cunho descritivo quanto teórico, pois 
entendemos que esses dois eixos estão interligados e que o seu diálogo permanente é 
altamente desejável no âmbito da pesquisa linguística. 
PALAVRAS-CHAVE: gramática; semântica; sintaxe; morfologia. 

 
 

DESCRIÇÃO DOS VERBOS SER E ESTAR CONSIDERANDO A PERSPECTIVA DA 
GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 Jovania Perin SANTOS (UFPR) 

RESUMO: O objetivo dessa comunicação é apresentar um estudo relacionado à descrição 
dos verbos ser e estar considerando especificamente o ensino-aprendizagem do português 
como língua estrangeira (PLE). Entendemos ser necessária a elaboração de estudos formais 
voltados ao desenvolvimento de uma gramática que contenha reflexões sobre o português 
brasileiro, porém como língua não materna. O ensino explícito (Freitas, 2015) é uma prática 
bastante solicitada por estudantes de língua estrangeira e, igualmente, há grande 
necessidade dos professores dessa modalidade de ensino terem acesso a 
explicações/estudos sobre o tema. Os verbos ser e estar estão entre as dificuldades mais 
comuns tanto para estudantes (aprendizagem) quanto para professores (ensino), por essa 
razão desenvolvemos uma reflexão com intuito de fornecer descrições e propostas didáticas. 
Consideramos que em algumas línguas como o inglês e o mandarim existe apenas um 
verbo, to be e shì, respectivamente. Levamos em conta também que os livros didáticos da 
área não apresentam explicações suficientes, ao invés disso, trazem apenas exemplos das 
construções mais comuns em português e a frequente associação à ideia de permanente 
ligada ao verbo ser e não permanente ao verbo estar. Essa associação traz limitações para 
o entendimento de sentenças como “A Ilha do Mel está localizada no estado do Paraná” 
entre outras sentenças. A fim de questionarmos práticas de ensino superficiais e que 
contribuem para a repetição de parâmetros limitadores, será proposta uma explicação 
baseada em Perin Santos e Figueiredo Silva (2018) em que as autoras descrevem o uso 
das cópulas considerando contextos em que é apenas usado um dos verbos, ser ou estar, 
e em contextos em que é possível usar ambos. 
PALAVRAS-CHAVE: Verbos ser e estar, ensino-aprendizagem de PLE, formação de 
professores, gramática de ensino de línguas estrangeiras. 
 

ESCUTA/R/ E ANALISA/R/: ALTE/R/NÂNCIA DO /R/ EM CODA SILÁBICA NO 

INTERIO/R/ PAULISTA 

Isabela Ribeiro TABORDA (UEPG) 
Márcia Cristina do CARMO (UEPG) 

RESUMO: O presente trabalho objetiva investigar a alternância de /R/ em coda silábica em 
posição medial e final de vocábulo, como, respectivamente, jo/R/nal e esquece/R/. O 
apagamento variável do /R/ tem sido objeto de vários estudos de diferentes variedades do 
Português Brasileiro, como Callou et al. (1998); Oushiro e Mendes (2014); Chagas (2017); 
Galli (2015); entre outros. O arcabouço teórico desta pesquisa é fundamentado na Teoria da 
Variação e Mudança Linguística, também denominada Sociolinguística Quantitativa 
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(LABOV, 2008 [1972]), que concebe a língua como heterogênea, como resultado da 
heterogeneidade da comunidade de fala. Como córpus, foram analisados oito inquéritos 
retirados do banco de dados IBORUNA, resultado do Projeto ALIP (GONÇALVES, 2007 –
IBILCE/UNESP – FAPESP 03/08058-6). Esse banco de dados conta com amostras de fala 
espontânea de informantes oriundos do interior do Estado de São Paulo, mais 
especificamente do noroeste paulista. A partir da utilização do pacote estatístico Goldvarb 
X, foram obtidos 2400 dados, dos quais 52,2% sofreram o processo. Foi constatado que o 
apagamento é um fenômeno variável de natureza morfofonológica, condicionado, sobretudo, 
pelas variáveis classe morfológica e posição silábica. Favorece sua aplicação o contexto 
final de vocábulo em verbos, como em escutáØ e analisáØ. Por fim, devido à irrelevância 
das variáveis sociais sexo/gênero, escolaridade e faixa etária para a aplicação do processo, 
conclui-se que o apagamento de /R/ não é estigmatizado socialmente e encontra-se em 
variação estável. 
PALAVRAS-CHAVE: Teoria e análise linguística; Sociolinguística; Fonética e Fonologia; 
Variação morfofonológica; Apagamento de /R/ em coda silábica. 
 

NÃO COOPERAÇÃO PRAGMÁTICA E RACIONALIDADE 

Álvaro Kasuaki FUJIHARA (UEPG) 

Grice, ao propor seu modelo pragmático da lógica da conversação, fundamentou-o em dois 
pilares essenciais: a racionalidade e a cooperação. Para o autor, esses dois pilares parecem 
se articular de modo indissociável - ser racional em um evento comunicativo é ser 
cooperativo. Contudo, em um grande número de situações, os falantes encontram-se em 
posição antagônica (discussões, interrogatórios, jogos, etc.), de modo que o curso de ação 
mais racional não é ser maximamente (ou griceanamente) cooperativo, mas sim usar os 
recursos pragmáticos de modo estratégico. Neste trabalho, discutiremos alguns exemplos 
de fenômenos não cooperativos, argumentando que é possível dar conta deles dentro de 
um modelo griceano. Como defenderemos, a interpretação nesses casos se dá 
contrafactualmente, levando a uma alteração no modo como as implicaturas são geradas ou 
não. Contraporemos a solução apresentada a propostas calcadas na Teoria dos Jogos, 
considerando as implicações de cada uma para a forma como a racionalidade é 
representada em cada uma delas. 
PALAVRAS-CHAVE: lógica da conversação; não cooperação; racionalidade; Grice; Teoria 
dos Jogos. 

 

DERIVANDO DATIVOS: UMA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO ESTRUTURAL PARA 

CONSTRUÇÕES DE OBJETO DUPLO E CONSTRUÇÕES DATIVAS 

Julio William Curvelo BARBOSA (Unespar) 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo contribuir para a discussão acerca das 
construções dativas e de objeto duplo, a partir da observação de dados do português 
brasileiro. A questão em debate na literatura é centrada em duas propostas: ou construções 
de objeto duplo e construções dativas são derivadas de estruturas sintáticas e semânticas 
diferentes (Richards 2001, Harley 2002, Bruening 2010a, 2010b, 2018) ou essas 
construções são equivalentes, cujas variantes de superfície são obtidas sintaticamente 
(Rappaport Hovav and Levin 2008, Bresnan & Nikitina 2009, Ormazabal & Romero 2010, 
2012, 2017). Tomando a proposta de Armelin (2009) para a interpretação da preposição 
para no português brasileiro, este trabalho apresenta argumentos sintáticos e semânticos 
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para mostrar que é possível obter leituras diferentes com a mesma posição estrutural, o que 
invalidaria a distinção apresentada para o inglês. Indo além das distinções semânticas, o 
trabalho mostra que a adoção da proposta de deslocamento compulsório dos argumentos 
em PF (Barbosa 2012) permite dar conta da variação apresentada em Bruening (op. cit.), 
sem a necessidade de postular duas estruturas semânticas de base, mantendo uma 
estrutura que segue as restrições empíricas de c-comando dos objetos das construções 
dativas em LF, conforme apresentadas nos testes de Barss & Lasnik (1986). 
PALAVRAS-CHAVE: Gramática Gerativa; construções dativas; construções de objeto 
duplo; variação paramétrica; português brasileiro. 

 

GRAMÁTICA E ENSINO: UMA PROPOSTA CIENTÍFICA 

Franciele Renata RIBEIRO (UEPG) 
Orientadora Prof.ª Dr.ª Marina Chiara LEGROSKI (UEPG) 

RESUMO:  O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o ensino de gramática na 
língua portuguesa, para tanto, faremos uma reflexão a respeito do impacto causado pela 
Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) nas gramáticas escritas após a sua publicação, 
uma vez que este documento apenas normatiza a nomenclatura, deixando a cargo do 
gramático fazer relação entre o nome e função da estrutura linguística em questão. Nossa 
hipótese é a de que, atualmente, nas aulas de Língua Portuguesa, apresenta-se apenas este 
material de uma forma expositiva, categorial e conceitual, o que torna o ensino de língua 
“gramatizado”. Sendo assim, como forma de intervenção no ensino escolar (ensino 
fundamental e médio), seguimos a teoria de que a gramática pode se tornar uma disciplina 
científica, proposta presente em Pires de Oliveira e Quaremezin (2016), Perini (2016) e 
Duarte (2008), dessa forma, desenvolvemos e apresentamos uma proposta de material 
didático fundamentado nos conceitos de que o estudante deverá se utilizar de 
conhecimentos científicos de investigação tais como: observação de dados, detecções, 
testagem e formulações. 
PALAVRAS-CHAVE:  Nomenclatura Gramatical Brasileira; Ensino de gramática; Ensino 
científico; Laboratório Gramatical. 
 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco B - Sala 17 

SIMPÓSIO 5: ESTUDOS E REFLEXÕES DE/SOBRE RAÇA, GÊNERO E 
SEXUALIDADE PELO VIÉS DISCURSIVO OU APLICADO 

Coordenador: Prof. Me. Héliton Diego Lau 
 

Neste simpósio temático, de um lado, inscrito na Análise de Discurso (AD) de vertentes 
heterogêneas, proponho reunir trabalhos acerca dos processos de constituição identitária 
dos sujeitos, materializados em diversos espaços discursivos. Parto do princípio de que a 
noção de identidade não é estável, mas líquida, tendo como contraste o Outro (BAUMAN, 
2005; HALL, 2006) e se estabelece a partir de processos de identificação (PÊCHEUX, 1975). 
O olhar para as materialidades de análise visa problematizar os modos como se dão as 
relações visibilidade/invisibilidade na constituição identitária racial, de gênero e/ou sexual. 
Pêcheux (1975) afirma que os sujeitos se constituem historicamente na medida em que se 
filiam ou não a saberes de uma determinada formação discursiva. Contudo, esse processo 
de identificação não é estanque, imóvel, pois as práticas cotidianas dos sujeitos tornam 
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possíveis deslocamentos e rupturas. Do outro lado, a pesquisa em Linguística Aplicada (LA) 
no Brasil, diferente de ser uma mera aplicação de teorias da área da Linguística, tem se 
afirmado como um campo de estudos implicado com questões sociais em que a linguagem 
ocupa papel de destaque, buscando a “compreensão das mudanças relacionadas à vida 
sociocultural, política e histórica que elas (pessoas) experienciam” (MOITA LOPES, 2006, p. 
21). A fim de compreender e agir diante da complexidade dos fatos da linguagem e 
transformações das relações sociais, a LA passou a adotar uma postura interdisciplinar ou 
indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), que evidencia ser “caráter descentrado e pluricêntrico 
[...] como um campo de conhecimento sobre a linguagem em uso e seu papel central na 
experiência humana em sociedade” (ROTH; SELBACH; FLORÊNCIO, 2016, p. 18). Ambas 
as teorias podem se unir pela questão identitária. Hall (2006) postula o descentramento do 
sujeito e a perspectiva do hibridismo ao olhar as relações do sujeito na cultura. Também o 
olhar sobre as identidades nacionais como resultantes de sistemas de representação 
cultural; e nisso intervém o princípio da diferença, o que é comum também para Woodward 
(2000). Segundo esta autora, a identidade é formada de comparações com imagens e ideias 
que são contrárias a elas, isto é, pela exclusão. Diante disso, os sentidos sobre identidade 
estarão intrinsecamente relacionados aos contextos sociais ou às condições de produção 
em que seus sentidos emergem. Este simpósio, ao contrário dos tradicionais, que busca(va) 
relacionar trabalhos por seu viés teórico, pretende reunir trabalhos por seu recorte 
transdisciplinar, em específico, estudos de/sobre raça, gênero e/ou sexualidade, propondo 
um tensionamento e até mesmo um (des)encontro entre AD e LA. 

 

ENTRE INDIVÍDUOS E ORIXÁS: UMA ANÁLISE IDENTITÁRIA MEDIADA PELA 
LITERATURA DE MARCELINO FREIRE 

Jamile Lopes SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA) 
João Paulo Mendes FRANÇA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA)  

RESUMO 
No conto intitulado “Trabalhadores do Brasil”, presente no livro “Contos Negreiros” do 
escritor pernambucano Marcelino Freire, os orixás Ossanhe, senhor das folhas sagradas, 
Olorum, senhor do Orun (mundo espiritual ou dos mortos na perspectiva ioruba), e Ode 
(Oxóssi), orixá da caça e das florestas, são representados em atividades e em meio a 
anseios tipicamente humanos. Partindo disto, utilizando o método de pesquisa qualitativo, 
com base no suporte literário mencionado, em revisões bibliográficas e em entrevistas, 
apresentaremos os resultados de uma análise introdutória das narrativas mitológicas de 
orixás inter-relacionadas com as generalidades do processo de formação das identidades 
individuais de candomblecistas. Segundo Fábio Batista Lima, doutor em Estudos Étnicos e 
Africanos, no livro “Os Candomblés da Bahia: Tradições e Novas Tradições” de 2005, esta 
conexão entre narrativas e identidades ocorre de maneira tão acentuada que as narrativas 
de orixás passam a fazer parte, a incorporar, as estruturas psicológicas dos(as) recém 
iniciados(as) no candomblé. Neste sentido, tais neófitos(as) se aproximam da tradição 
religiosa milenar do culto de orixás, basilar ao candomblé, permitindo a ressignificação e o 
fortalecimento de suas autoconsciências sobre um universo social que, no caso do brasileiro, 
segue sendo estruturalmente racista.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Formação identitária; Narrativas; Estudos étnico-raciais. 
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MOVIMENTO FEMINISTA: MODIFICANDO AS ESTRUTURAS E ESTIMULANDO A 

PARTICIPAÇÃO FEMININA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Viviane Pinheiro da VEIGA (UNESPAR/ F. Araucária) 
Dulce Elena Coelho BARROS (UNESPAR) 

RESUMO: A partir de artigos publicados, no período de 1990 a 2015, na Revista Estudos 
Feministas, periódico da Universidade Federal de Santa Catarina que se integra ao Instituto 
de Estudos de Gênero, temos por objetivo fazer uma análise histórica do desenvolvimento 
e desempenho do movimento feminista, inserido no contexto da sociedade brasileira. O 
conjunto de artigos publicados, corpus selecionado para levar a cabo este estudo, permite 
lançar luz sobre as primeiras manifestações do movimento no Brasil, nas décadas de 1920 
e 1930, passando pelo auge do movimento, durante a década de 1970 e de 1980, aliado à 
militância politica relativa ao período da ditadura militar, até chegar à década de 1990, 
quando o período de militância arrefeceu e as diferentes correntes do movimento passaram 
a refletir acerca de questões mais subjetivas do indivíduo feminino. Questões como o que 
define e caracteriza o ser mulher e qual seria o seu papel representativo e participativo na 
sociedade atravessam os discursos configurados na materialidade analítica em foco, 
denunciando sua posição de subordinação, institucionalizada, por sua vez, pela hegemomia 
masculina presentes nas relações de força, de poder e de domínio social, historicamente 
consagrados. Nesse sentido, buscamos, nesse espaço de discussões sobre identidades de 
gênero, buscar entender como se deu a ressignificação da mulher na sociedade e que 
mecanismos, dentre eles aqueles promovidos pelo  movimento feminista, possibilitaram  sua 
ascensão da posição marginal lhe  imputada ao longo da história a uma posição de 
empoderamento.  
PALAVRAS CHAVE: Feminismo; Movimento Feminista no Brasil; Ditadura; História; 
Subjetividade. 

 

A LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA EM CONTEXTOS DIGITAIS: INTERFACES COM A 
LINGUÍSTICA QUEER 

Héliton Diego LAU (UFPR) 

RESUMO: Este trabalho tece reflexões acerca de ideologias que regem usos linguísticos 
que fogem à marca de gênero da norma culta da língua portuguesa. Tais usos são 
pensados a partir de autopercepções de sujeitos falantes não-binários que não se sentem 
representados pela heteronormatividade da língua que marca nas palavras a opção do 
gênero binário feminino ou masculino. Ao refletir sobre essa linguagem não-binária (LAU, 
2018) na redação do texto e pela fala dos sujeitos a partir de um grupo focal e de uma 
análise de comentários de uma propaganda da Avon em 2016, trago luz ao fato de que 
usos linguísticos regidos por ideologias dos sujeitos falantes estão em constante 
negociação com ideologias linguísticas e sociais dos espaços pelos quais transitam e de 
seus sujeitos interlocutores – movimentos nem sempre harmoniosos. Esta discussão está 
respaldada nos princípios da Linguística Queer (LIVIA & HALL, 1997), suas discussões no 
Brasil (BORBA, 2016; LAU & BORBA, 2019) junto com as ideologias linguísticas 
(KROSKRITY, 2004). 
PALAVRAS-CHAVE: Não-bináriedade; Língua Portuguesa; Linguística Queer; 
Representatividade. 
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE LÉSBICA: LUXO OU NECESSIDADE? 

Letícia Kovalski MONICO (UEPG) 

RESUMO: Neste trabalho, será abordada a construção da identidade LGBT, mais 
especificamente sobre a identidade lésbica, dentro de uma sociedade conservadora e 
machista, e citar algumas problemáticas que estas mulheres passam ao construir e assumir 
esta identidade. Apontamos, também, a necessidade de haver uma discussão sobre o 
assunto dentro do ambiente em que costumam frequentar. Além disso, quebrar alguns 
estereótipos sobre o que é ser lésbica e trazer algumas gírias que as mulheres lésbicas 
costumam usar, com o foco de mostrar registros linguísticos compreendidos na expressão 
desta identidade. A existência de uma linguagem que identifique um grupo é um fenômeno 
muito importante, visto que a fala é considerada um meio de comunicação que tem como 
capacidade exprimir o pensamento e reproduzi-lo através de palavras, mas, além disso, 
serve para expressar a identidade de um grupo. Podemos perceber que há uma 
heterogeneidade desse fenômeno, visto que cada comunidade possui os seus dialetos. E 
para entender um pouco mais sobre seus dialetos, precisamos compreender como ocorre 
essa construção de identidade. Muitas vezes, as pessoas entram em crise até achar a sua 
própria identidade: esta construção é algo delicado e ocorre ao longo da vida, sendo relativo 
de pessoa para pessoa. Para as pessoas heterossexuais, brancas, de classe média a alta, 
normalmente, este processo é mais fácil, visto que há uma grande “representatividade” dos 
papéis sociais que podem ser assumidos por pessoas com estas características sociais. Isto, 
porém, não acontece com quem está fora deste grupo, e normalmente é identificado como 
“minoria”. 
PALAVRAS-CHAVE: Construção de Identidade lésbica, gírias lésbicas. 
 

UM DESENHO DO ARRANJO TEXTUAL: ANÁLISE DE PERFIL E DE RESPOSTAS 
COLETADAS A PARTIR DE QUESTIONÁRIOS 

Giuvane de Souza KLÜPPEL (UEPG) 

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados da coleta de dados realizada para o 
desenvolvimento de uma dissertação de mestrado que está em fase de desenvolvimento 
inicial. Foram aplicados questionários contendo questões sobre a nação e a democracia a 
jovens de idade entre 12 e 24 anos inseridos no ensino formal na cidade de Ponta Grossa. 
O objetivo é entender como manifestam-se na resposta dos jovens identidades ligadas à 
nação e ao mundo. Informações como idade, sexo, renda familiar, pertencimento étnico-
racial e religião foram também coletados dos participantes a partir dos mesmos 
questionários. Estas informações serão cruzadas posteriormente para se pensar a 
construção de identidades nacionais em termos de raça e sexualidade, classe, etc. As 
respostas obtidas foram processadas a partir de alguns softwares de uso livra para criação 
de grafos para análise de palavras em rede que permitem o desenvolvimento de teorizações 
no âmbito da Análise de Discurso. Serão expostas nesse espaço as respostas relativas ao 
perfil dos 277 participantes da pesquisa, os grafos elaborados até então e um panorama das 
palavras mais frequentes evocadas no material.  
PALAVRAS-CHAVE: Identidade Nacional; Identidade; Perfil; Questionários 
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SIMPÓSIO 7: INTERNACIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E POLÍTICAS 
DE CAPACITAÇÃO LINGUÍSTICA 

Coordenadoras: Profa. Dra. Alessandra Quadros-Zamboni e Profa. Dra. Alessandra Augusta 
Pereira da Silva 

 
Em um crescente cenário de interlocuções, parcerias e cooperação entre sujeitos e 
organismos de diferentes países, a universidade exerce um papel de suma importância por 
meio do rompimento de barreiras geográficas, aproximando sujeitos pertencentes a diversas 
nacionalidades, culturas e perspectivas, resultando em possibilidades de desenvolvimento 
científico, intelectual, tecnológico, social e cultural de grandes proporções. Nesse contexto, 
a internacionalização do ensino superior promove intercâmbios de diversas instâncias, em 
termos de formação profissional e de internacionalização da pesquisa. Por conseguinte, ao 
se falar em internacionalização, faz-se necessário também abordar questões referentes às 
políticas linguísticas, especialmente em termos de línguas adicionais, uma vez que 
internacionalizar a universidade é aproximar sujeitos de diferentes países, culturas, 
contextos e perspectivas de leitura de mundo. Essa aproximação se realiza por meio da 
linguagem e não existiria sem ela. Em vista disso, surge a necessidade de adoção de 
políticas linguísticas, que englobem a oferta de programas e disciplinas de formação e 
proficiência em línguas adicionais, disciplinas e programas em cursos de graduação e pós-
graduação ensinados nessas línguas e ensino de língua materna para falantes de outras 
línguas, dentre outras ações. Sob essa perspectiva, este simpósio busca reunir pesquisas e 
experiências docentes relacionadas às políticas de capacitação linguística, podendo 
relacionar-se à internacionalização do currículo, letramentos acadêmicos e outras 
manifestações relacionadas às políticas linguísticas em língua materna e/ou adicional. 

 

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E LETRAMENTO DIGITAL: AÇÕES DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO NA UNESPAR 

Geovane André dos SANTOS (UNESPAR) 
Gabriel Jean SANCHES (UNESPAR) 

Jordana Cristina Blos Veiga XAVIER (UNESPAR) 

RESUMO: No segundo semestre de 2018, algumas ações de internacionalização, também 
de cunho extensionista, passaram a ser executadas vinculadas ao Programa de Línguas 
Estrangeiras (PROLEN) da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). As ações 
aconteceram como projetos de extensão e ensino em alguns campi da Universidade, tais 
como Campo Mourão, União da Vitória, Apucarana e Paranaguá. Este trabalho traz um 
relato da implantação dos primeiros projetos de ensino de inglês básico para a comunidade 
interna e externa da UNESPAR, nos restringindo ao Campus de Paranaguá. As aulas 
ministradas partiram de uma perspectiva de ensino-aprendizagem de língua inglesa num 
ambiente virtual, com o apoio de um material didático inteiramente digital e online, o que 
possibilitou um trabalho não somente de capacitação linguística, mas também de letramento 
digital dos participantes. Para a realização das aulas, foram utilizados dois laboratórios 
equipados com computadores e acesso à internet, disponibilizados pelo Campus em 
questão. Nesse sentido, o projeto coopera para a internacionalização da UNESPAR e 
incentiva o conhecimento tecnológico e linguístico, rompendo barreiras geográficas e 
propiciando a autonomia digital. 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa; Ensino-aprendizagem; Letramento digital; 
Internacionalização. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO E POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO LINGUÍSTICA NA 
UNESPAR 

Profa. Dra. Alessandra Augusta Pereira da Silva (Unespar/PFI)  
Profa. Dra. Alessandra da Silva Quadros 

Resumo: Internacionalização no Ensino Superior e Políticas de Capacitação Linguística na 
Unespar é uma proposta de pesquisa bibliográfica e analítica, vinculada aos Grupos de 
Pesquisa Linguagem e Educação (UEL) e Linguagem, Desenvolvimento, Educação e suas 
Relações (Unespar) e, consiste em uma continuidade de resultados de investigações 
desenvolvidas desde 2017, relacionadas primordialmente ao Programa Paraná Fala Idiomas 
(SETI/Unespar). Este projeto tem como objetivo desenvolver uma investigação acerca das 
políticas de capacitação linguística desenvolvidas na Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar) e suas implicações para o processo de internacionalização da IES investigada. O 
Interacionismo Sociodiscursivo é o referencial teórico-metodológico que subsidiará a 
investigação, além de pesquisas de autores que vertem sobre a temática, tais como Garcez 
e Schulz (2016); Quadros-Zamboni (2018) e Marson (2017) sob a perspectiva decolonialista 
(QUIJANO, 1997; 2014). Os dados a serem analisados são o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Unespar- 2028/2022 e dados institucionais sobre programas e projetos de 
capacitação linguística da instituição, disponíveis no site da instituição. Considerando os 
resultados almejados, esperamos contribuir cientificamente para a sistematização do 
conhecimento sobre a temática a ser abordada e do ponto de vista prático, para o 
fortalecimento das articulações possíveis entre as políticas de capacitação linguística da 
Unespar e o seu processo de internacionalização. 
PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização. Políticas de capacitação linguística. 
Decolonialidade. 

 

POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO LINGUÍSTICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
PARANÁ 

Alisson Davis de Souza e Silva (G-Unespar/PFI/PIC) 
Orientadora - Dra. Alessandra Augusta Pereira da Silva (Unespar/PFI/PIC) 

Coorientadora - Dra. Alessandra da Silva Quadros-Zamboni (Unespar) 

Resumo: Esta comunicação, inserida na temática da internacionalização do Ensino Superior 
e sua respectiva capacitação linguística, aventa apresentar resultados iniciais de uma 
pesquisa de iniciação científica que objetiva investigar as políticas de capacitação linguística 
da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e suas potenciais articulações entre si, bem 
como suas implicações para o processo de internacionalização da Instituição de Ensino 
Superior (IES). A partir de uma perspectiva decolonialista (MIGNOLO, 2003; QUIJANO, 
2005) e considerando o suporte teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009; MACHADO e BRONCKART, 2009; 
BRONCKART, 2008; CRISTOVÃO, 2008), bem como estudos recentes que trata do 
processo de internacionalização da instituição (QUADROS-ZAMBONI, 2018), propomos 
apresentar tessituras acerca do planejamento da instituição sobre a capacitação linguística 
a partir do seu Plano de Desenvolvimento Institucional vigente (PDI) (2018-2022), 
contextualizando o documento e sua relação com internacionalização da instituição.  Através 
dos dados gerados pela pesquisa, podemos inferir que a Unespar planeja ações de 
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internacionalização e desenvolve capacitação linguística, por meio de parcerias ou de ações 
exclusivas institucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização; Políticas de capacitação linguística; Unespar; 
Perspectiva decolonialista; Interacionismo Sociodiscursivo. 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO MADE IN GERMANY, O CASO DA UNIVERSITÄT 
PADERBORN 

Fábia Carla ROSSONI (UFPR/CAPES) 

Resumo: Atualmente a mobilidade acadêmica tem se tornado realidade para estudantes de 
várias instituições de ensino superior (IES). Muitos deles escolhem países onde a língua 
oficial não é o inglês, e essas IES optam pelo EMI (English Medium of Instruction) como uma 
das principais ferramentas para sua internacionalização. No Brasil, esse fenômeno está 
apenas começando, mas em vários países (principalmente europeus), o EMI é cada vez 
mais comum.  É o caso da Alemanha, que atualmente conta com 1.030 cursos ofertados em 
EMI, colocando-a em segundo lugar no ranking mundial, perdendo apenas para a Holanda 
(MACARO, et.al., 2018). Localizada na cidade de Paderborn, na região oeste da Alemanha, 
a Universität Paderborn possui atualmente 20.344 alunos, sendo que 12,5% são 
estrangeiros, em sua maioria, alunos de Mestrado, que frequentam aulas ministradas em 
língua inglesa. Nesta apresentação, compartilharemos alguns dos dados e informações 
observadas em setembro de 2019, durante visita à universidade. 
PALAVRAS-CHAVE: EMI; Internacionalização; IES; Alemanha. 
 

ENGLISH MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) NA INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRO. CRENÇAS, ATITUDES E IDENTIDADES DE ACADÊMICOS 
EM INSTITUIÇÕES PÚBLICA E PRIVADA 

Fábia Carla Rossoni (UFPR/Capes) 

RESUMO: O EMI (English Medium of Instruction) é um fenômeno global, principalmente em 
instituições de ensino superior. Isso se deve à influência da língua inglesa na comunicação 
e o fato de ser a língua privilegiada em pesquisas e publicações, pois, “se uma instituição 
quer ser internacional, precisa ensinar e publicar em inglês” (Rajagopalan, Piller e Cho in 
JORDÃO, 2016). No Brasil, a principal característica do EMI é a “internacionalização em 
casa”, pois não se destinam apenas aos estudantes estrangeiros, podem (e devem) atrair 
estudantes brasileiros a frequentarem aulas ministradas em inglês em suas próprias 
instituições. O objetivo desta pesquisa será identificar quais são as crenças, atitudes e 
identidades destes alunos em relação ao EMI; verificar como esses elementos afetam a 
motivação e o investimento dos alunos em cursos ofertados em língua inglesa e analisar 
como suas crenças e identidades interferem em suas atitudes. Também identificar quais são 
(se, de fato, houver) as principais diferenças entre alunos que frequentam IES públicas e os 
que frequentam IES privadas. A metodologia utilizada será a qualitativa, e ocorrerá mediante 
questionários e entrevistas semi estruturadas com alunos de duas instituições (pública e 
privada), matriculados regularmente em algum curso em EMI em suas respectivas 
instituições. 
 
Palavras chaves: EMI; Internacionalização; Crenças; Atitudes; Identidades. 
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19h - Bloco B - Sala 13 

SIMPÓSIO 8: LETRAMENTOS ACADÊMICOS NO ENSINO SUPERIOR 
Coordenadoras: Profa. Dra. Jacqueline Costa Sanches Vignoli e Profa. Dra. Francini 

Percinoto Poliseli Corrêa 
 

As teorias dos Letramentos despontaram no Brasil a partir da década de 90 somadas às 
teorias linguísticas já utilizadas para análise de produções textuais de estudantes de 
diversos contextos escolares. Mais recentemente, diversos teóricos começaram a nutrir 
interesse pelo contexto acadêmico, partindo do entendimento de que tanto a escrita quanto 
a leitura devem ser vistos como processos relacionados a aspectos culturais, históricos e 
sociais, uma vez que os letramentos são sempre múltiplos a depender dos significados 
atribuídos pelos diferentes grupamentos humanos. Tomando por base autores como Lea e 
Street (1998, 2014), Street (2009), Gee (1996), o presente simpósio tem por objetivo 
promover um espaço de discussão para pesquisas relacionadas à abordagem de estudos 
denominada de Letramentos acadêmicos. Esta abordagem foi concebida na área dos Novos 
Estudos do Letramento (STREET, 1984), a partir da assunção de que as práticas de 
produção textual na universidade demandam formas diferentes de compreensão e 
interpretação do conhecimento. Tendo em vista seu caráter situado, assumimos a postura 
de que há práticas linguageiras específicas ao contexto acadêmico. Posicionamo-nos 
contrariamente ao chamado “discurso do déficit”, ou seja, ao entendimento de que o ingresso 
na universidade pressupõe a conclusão da aprendizagem da escrita. Nesta perspectiva, os 
estudantes invariavelmente são avaliados a partir daquilo que falta para que cumpram as 
expectativas do que seriam textos próprios da esfera acadêmica. No bojo da intensa 
expansão do ensino superior público brasileiro vivida nos últimos anos (e muito 
provavelmente em consequência dela), o campo de estudos dos Letramentos acadêmicos 
tem demonstrado grande vigor nacionalmente. Sendo assim, entendemos como urgente a 
promoção e a divulgação de pesquisas sobre tais ações promovidas por instituições de 
ensino superior tanto em língua portuguesa quanto em línguas estrangeiras. Afinal, 
Letramentos acadêmicos são cruciais não somente em nível local, regional, estadual e 
nacional, mas também em nível internacional para que haja geração e difusão do 
conhecimento científico, artístico-cultural, tecnológico e a inovação, nas diferentes áreas do 
saber.  

 
 

COMPETÊNCIAS ESCRITORAS E CONSTITUIÇÃO DO LETRAMENTO ACADÊMICO: A 

PRODUÇÃO DO RESUMO CIENTÍFICO POR ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

Corado Elizânia ROCHA (UFT/CUPN) 
Batista Oliveira Dalve SANTOS (PUC/UFT/CUPN) 

Resumo: O letramento acadêmico como prática social situada, compreende uma ação 
dialógica que emerge a construção de múltiplos gêneros textuais, sendo estes (co) 
responsáveis pelo agir linguageiro na sociedade. Esses gêneros são concebidos num 
processo dialógico e permitem ao sujeito uma participação ativa e efetiva nas diferentes 
esferas sociais. É nesse contexto, que o presente estudo tem por objetivo apresentar os 
resultados de uma investigação sobre o processo de produção de resumos acadêmicos, por 
meios de sequências didáticas, que teve a finalidade de investigar como se dá o processo 
de ensino-aprendizagem de produção textual do gênero por partes dos acadêmicos 
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ingressantes. Para tanto, a pesquisa baseou-se nos pressupostos teórico-metodológicos do 
Interacionismo Sociodiscursivo - ISD (BRONCKART, 2009), especificamente nos estudos 
sobre Sequências Didáticas (SD) de Gêneros (DOLZ; NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004). 
Dessa forma, a presente pesquisa insere-se na área de Linguística Aplicada Crítica 
(PENNYCOOK, 2006) e numa abordagem qualitativa-interpretativista (MOITA LOPES, 
2006). Os resultados demonstraram que o gênero acadêmico resumo colabora para que o 
acadêmico saiba pensar e compreender, interpretar o texto, produzir conhecimento, retificar 
o conteúdo, aperfeiçoar a escrita e preparar-se para as avaliações, isto é, quando o sujeito 
produz um resumo ele ativa as relações de poder (BATISTA-SANTOS, 2017) e constitui o 
processo de construção de identidade letrada em sua produção em diálogo com escritores 
reconhecidos no campo do conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Resumo; Letramento Acadêmico; Sequências didáticas; 
Interacionismo Sociodiscursivo. 
 

THE DIDACTIC SEQUENCE OF THE GENRE ACADEMIC ABSTRAC: DEVELOPING 
THE CAPACITY OF LANGUAGE. 

 
ABSTRACT:  The academic literacy as a situated social practice comprises a dialogical 
action from which emerges the construction of multiple textual genres, being these (co) 
responsible for the linguistic action in society. These genres are conceived in a dialogical 
process and allow the subject an active and effective participation in the different social 
spheres. It is in this context that the present study aims to present the results of an 
investigation about the process of production of academic abstracts by means of didactic 
sequences, whose purpose was to investigate how the teaching-learning process of textual 
production occurs of the genre by parts of the incoming academics. To do so, the research 
was based on the theoretical-methodological assumptions of Social discursive Interactionism 
- ISD (BRONCKART, 2009), specifically in the studies on Didactic Sequences (SD) of Genres 
(DOLZ; NOVERRAZ and SCHNEUWLY, 2004). In this way, the present research is inserted 
in the area of Critical Applied Linguistics (PENNYCOOK, 2006) and in a qualitative-
interpretative approach (MOITA LOPES, 2006). The results showed that the academic genre 
abstract helps the student to think and understand, to interpret the text, to produce 
knowledge, to rectify the content, to improve the writing and to prepare for the evaluations, 
that is, when the subject produces an abstract he/she activates power relations (BATISTA-
SANTOS, 2017) and constitutes the process of building literate identity in its production in 
dialogue with recognized writers in the field of knowledge. 
Keywords: Abstract; Academic Letters; didactic sequences; Sociodiscursive Interactionism. 
 

LETRAMENTO LITERÁRIO E CULTURAL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

Ana Paula Rodrigues Ferro (USCS/PUC/UNIBERO/UNISANTOS) 

O ser letrado consegue fazer uso competente da leitura e escrita nos mais variados gêneros 
textuais, nível de lingagens e de acordo com as demandas sociais e linguísticas da nossa 
lingua e cultura. Por essa razão, o letramento se faz mais que necessário para a formação 
docente, uma vez que o educador influencia na formação de seus alunos e contribui para a 
formação de uma sociedade mais crítica e democrática. No que tange o acercamento aos 
textos literários, devido eles prezarem pela estética textual e pela subjetividade, visando 
construir narrativas  baseadas em acontecimentos corriqueiros, memórias, reflexões e 
outras fontes de inspiração para o autor, podem acercar o leitor de textos que exploram 
culturas e experiências riquíssimas, para nossa  formação e conhecimento de mundo, além 

https://www.stoodi.com.br/materias/filosofia/estetica/conceitos-gerais/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/06/01/elementos-da-narrativa/
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de estreitar o apreço pela leitura, uma vez que no geral, são narrativas cronológicas e 
contínuas. Por outro lado, sabe-se que educadores ingressam no mercado de trabalho sem 
um domínio eficaz da nossa língua e de seus preceitos, em especial, no que tange ao 
letramento literário, social e cultural, uma vez que o manejo eficaz da linguagem (leitura, 
escrita e interpretação crítica dos mais variados gêneros e tipologias textuais) propicia a 
emancipação do homem. Por tais motivos, acredita-se que na formação de educadores 
estes norteadores são ainda mais essenciais. Para tanto, cabe aos cursos de formação 
docente, agregarem, em seus currículos, propostas de trabalhos que visem preparar os 
alunos para interagirem e interpretarem textos literários, culturais e de outros saberes, a fim 
de se tornarem leitores e escritores críticos e sagazes que pensem de maneira 
interdisciplinar. 
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; letramento; gêneros textuais; criticidade 
literária. 
 

LETRAMIENTO LITERARIO Y CULTURAL EN LA FORMACIÓN DEL EDUCADOR 
Resumen: El ser humano letrado puede hacer uso profisiente de la lectura y escritura en 
varios géneros textuales, niveles de idiomas y de acuerdo con las demandas sociales y 
lingüísticas de nuestro idioma y cultura. Por esta razón, el letramiento (lingusitico, literário y 
cultural) es más que necesario para la formación del profesorado, ya que el educador influye 
en la formación de sus alumnos y contribuye para la formación de una sociedad más crítica 
y democrática. En cuanto al acercamiento a los textos literarios, debido estos textos 
valorarem la estética textual y la subjetividad, con el objetivo de construir narrativas basadas 
en eventos ordinarios, recuerdos, reflexiones y otras fuentes de inspiración para el autor, 
pueden acercarse al lector de textos que exploran culturas y experiencia importantísimas 
para nuestra formación y conocimiento del mundo, además de propiciar el aprecio por la 
lectura, ya que, en general, son narrati vas cronológicas y continuas. Por otro lado, se sabe 
que los educadores ingresan al mercado laboral sin un dominio efectivo de nuestra lengua y 
sus preceptos, especialmente con respecto a la alfabetización literaria y cultural, una vez 
que el domínio eficaz del lenguaje (lectura, escritura e interpretación crítica de los más 
variados géneros y tipologías textuales) proporciona la emancipación del hombre. Por estas 
razones, se cree que en la formación de los educadores estas requisitos son aún más 
esenciales. Por todo eso, es tarea de los cursos de formación docente, incluir en sus planes 
de estudio propuestas de trabajos que tengan como objetivo preparar a los estudiantes para 
interactuar e interpretar textos literarios, culturales y de otros saberes, para convertirse en 
lectores y escritores críticos y sagazes, que piensen de manera interdisciplinar.  
Palabras Clave: Formación de Profesores; Letramiento; Criticidad Literaria. 
 

FORMAÇÃO DE LEITORES NO ESNSINO SUPERIOR 

Elisiani Vitória Tiepolo (UFPR LITORAL) 
Carla Caravazif Fgueiredo (UFPR LITORAL) 

RESUMO:  A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, revelou que o brasileiro lê, em 
média, 2,43 livros por ano. A mesma pesquisa, em 2019, indicou que 31% da população não 
leem livros. Isso se reflete na dificuldade de leitura nos diferentes níveis de escolaridade e 
na deficiência da habilidade de compreensão em leitura refletida no baixo desempenho 
acadêmico dos estudantes. Nesse contexto, a leitura de textos literários fica ainda mais 
prejudicada, mesmo ela sendo essencial na formação de qualquer pessoa, em qualquer 
momento da vida, pois amplia a compreensão da palavra e do mundo e a possibilidade de 
percepção crítica, desenvolvendo o senso ético e estético por meio da palavra recriada. Para 
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criar um espaço de formação de leitores desse gênero textual no espaço universitário, criou-
se o Projeto de Extensão Minha Universidade Lê, que se constitui de diversos eventos que 
promovem a leitura e a vivência cultural entre funcionários, docentes, discentes e 
comunidade externa da UFPR, Setor Litoral, tendo em vista a formação de leitores e o 
aprimoramento da formação profissional, com a troca de livros, sarau literário, círculo de 
leitura, cursos de letramento e o encontro das pessoas em torno do texto literário. 
PALAVRAS-CHAVE:  Formação de leitores; ensino superior; literatura; Projeto de Extensão.  
 

AÇÕES DE DIDATIZAÇÃO DE GÊNEROS EM PROL DE LETRAMENTOS 

ACADÊMICOS: PRÁTICAS E DEMANDAS 

Vera Lúcia Lopes CRISTOVÃO (UEL/ CNPq) 
Jacqueline Costa Sanches VIGNOLI (UNESPAR) 

RESUMO: Todos os anos, novos estudantes ingressam no Ensino Superior e são 
demandados a desempenhar ações, em língua portuguesa e em línguas estrangeiras, ou 
seja, os alunos são inseridos em práticas linguageiras denominadas de Letramentos 
acadêmicos, noção desenvolvida na área dos Novos Estudos do Letramento (STREET, 
1984; BARTON e HAMILTON,1998; GEE,1996), numa visão sociocultural dos usos da 
escrita e da leitura como práticas sociais contextualizadas. Nesta comunicação, objetivamos 
apresentar as linhas mestras de um projeto interinstitucional desenvolvido por pesquisadores 
de três universidades públicas paranaenses (UEL, UTFPR e UNESPAR), cujo objetivo 
central é o de mapear a existência e/ou as possíveis  demandas por práticas de Letramentos 
acadêmicos no Ensino Superior para, na sequência, propor ações didáticas conjuntas nas 
universidades envolvidas em um processo de implementação do Laboratório Integrado de 
Letramentos Acadêmicos - LILA. Diante da relevância da temática, entendemos como 
urgente a promoção de pesquisas sobre as ações didáticas para os  Letramentos 
acadêmicos como forma de contraposição ao entendimento de que ingresso na universidade 
pressupõe a conclusão da aprendizagem da escrita, com a avaliação dos estudantes a partir 
daquilo que falta para que cumpram as expectativas do que seria textos próprios da esfera 
acadêmica. 
PALAVRAS-CHAVE: Letramentos acadêmicos; Universidades paranaenses; Ações 
didáticas. 
 

 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco B - Sala 14 

ÁREA TEMÁTICA: AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS 
 

A INFLUÊNCIA DA (DES)MOTIVAÇÃO SOBRE A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
ADICIONAL: UM ENFOQUE EM DISCURSOS DE APRENDIZES DE LÍNGUA INGLESA 

DE PARANAGUÁ 

Scheila da Silva PEREIRA(UNESPAR)  

RESUMO: O interesse por esta pesquisa nasceu da observação de dois extremos: o alto 
nível de motivação, em contraste com o baixo nível de motivação presente em parte de 
alguns alunos com relação ao aprendizado de Língua Inglesa e que, consequentemente, 
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conforme a sua natureza, vem interferindo positiva ou negativamente na assimilação do 
conteúdo ensinado. Muitos professores de Língua Estrangeira, possivelmente já constaram 
índices de (des)motivação por parte de alunos. No entanto, pouco se sabe a respeito do 
fenômeno motivação. Devido ao seu poder de influenciar o comportamento e desempenho 
dos aprendizes, este fator afetivo vem sendo assunto de discussões entre vários estudiosos 
na área da Linguística Aplicada no que diz respeito à aprendizagem de língua estrangeira. 
Diante disso, buscamos identificar as principais causas da motivação ou a sua ausência no 
processo de aprendizagem de língua inglesa. Para isso, esta pesquisa tem por base os 
estudos de Krashen (1978) referentes à hipótese do filtro afetivo e nos pressupostos de Ellis 
(1997) com relação à motivação. Este estudo tem sido desenvolvido por meio de uma 
pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, na qual estão sendo entrevistados seis 
informantes. A escolha desses informantes atendeu aos seguintes critérios: alunos que 
demonstraram um dos dois extremos – o altíssimo grau de motivação ou o baixíssimo grau 
de motivação durante as aulas de Língua Inglesa. Procurou-se, desta forma, contribuir para 
a compreensão de aspectos envolvidos na motivação do aluno para a aprendizagem da 
língua inglesa e abrir caminho para pesquisas nesta área. 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Língua Inglesa; Motivação; Filtro-afetivo. 

 

INVESTIMENTOS DE ESTUDANTES OUVINTES NA AQUISIÇÃO DE LIBRAS COMO 

SEGUNDA LÍNGUA 

Sérgio FERREIRA (UFPR) 

RESUMO: Esta comunicação situa-se na área de Linguística Aplicada, nos estudos de 
aquisição de segunda língua aqui entendido sob o viés social (BLOCK, 2003; FIGUEIREDO, 
2018), em que aquisição é entendida de forma mais ampla: como um fenômeno que ocorre 
em diferentes espaços (inclusive em escolas e na universidade), em diferentes momentos 
da vida de uma pessoa, e apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado realizada 
com estudantes ouvintes em uma turma do curso de Letras Libras de uma universidade 
pública paranaense. Um dos principais objetivos foi analisar como se constitui o investimento 
(NORTON, 2000; 2013; NORTON & TOOHEY, 2011; DARVIN & NORTON, 2015) de 
diferentes estudantes ouvintes com relação ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais 
como L2 e como esses investimentos se relacionam com a construção de suas identidades 
enquanto falantes de Libras como segunda língua. A geração de dados (BLOCK, 2006) foi 
realizada por meio da observação-participante (EVERSTON; GREEN, 1989), notas de 
campo, conversas informais, questionários, entrevistas e diários retrospectivos. A partir dos 
resultados, percebe-se que os/as participantes da pesquisa demonstram estarem 
investidos/as nas aulas de Libras de formas e lugares distintos e que algumas de suas fontes 
de investimentos transitam entre sua participação da comunidade Surda localizada em 
diferentes espaços e comunidades imaginadas das quais eles/elas almejam fazer parte. 
PALAVRAS-CHAVE: Investimento; Libras; Aquisição de Segunda Língua; Identidades 
 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco B - Sala 04 

ÁREA TEMÁTICA: FONÉTICA E FONOLOGIA 
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COMPLEXIDADE E ATRITO: A PRODUÇÃO DA VOGAL ORAL FRONTAL 

ARREDONDADA DO FRANCÊS COMO L2 POR BRASILEIROS 

Leandro Guimarães FERREIRA (UFPR) 

RESUMO: Este trabalho parte das concepções de língua (LARSEN-FREEMAN, 1997) e de 
ensino de línguas (BORGES e PAIVA, 2011) como Sistemas Adaptativos Complexos (SAC). 
Objetiva-se discutir a questão do Atrito Linguístico (KUPSKE, 2016; LOS SANTOS, 2017) 
sob a perspectiva dos SAC na aquisição do nível fônico do francês de referência (DETEY e 
LYCHE, 2016), especificamente na produção da vogal oral frontal arredondada ([y]), por 
aprendizes brasileiros em contexto de L2 não-dominante. Foi realizado um estudo 
contrastivo dos sistemas vocálicos do português brasileiro e do francês de referência que 
permitiu a caracterização dos padrões de produção de cada sistema e o achado de pista 
articulatória para a dificuldade de produção de [y] por brasileiros. Concluiu-se que o não-
arredondamento labial das vogais orais frontais do português brasileiro é a provável causa 
do atrito na produção de [y]. Estudos acústicos serão realizados para caracterizar a 
qualidade da vogal [y] em relação à qualidade das vogais [i] e [u], sons do português 
brasileiro que apresentam características articulatórias semelhantes ao [y] do francês.  
PALAVRAS-CHAVE: complexidade; atrito; aquisição de L2; vogal frontal; arredondamento 
labial. 
 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco B - Sala 18 

ÁREA TEMÁTICA: FORMAÇÃO DOCENTE E IDENTIDADES 
 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Mary Stela SURDI  ( UFFS) 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar criticamente a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o ensino de língua portuguesa da educação básica, a partir da 
apreciação do conjunto de práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades 
propostos no documento. Através desta análise, pretende-se identificar as principais 
mudanças e/ou inovações apresentadas em relação aos documentos oficiais anteriores, 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), bem como discutir as principais dúvidas 
ou questionamentos em relação à implementação da Base no cenário da educação pública 
e da formação de professores. Na análise, destaca-se o alinhamento teórico da BNCC com 
os PCN, indicando uma continuidade de um em relação ao outro,  tendo-se o texto como o 
objeto de ensino e as práticas de linguagem de leitura/escuta, oralidade, produção de textos 
e análise linguística/semiótica como condutoras do processo de uso/reflexão/uso da língua. 
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e todas as suas possibilidades 
de comunicação aparecem como uma inovação, sendo incorporadas de modo significativo 
ao contexto de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. O que se constata é que a BNCC 
reforça o discurso oficial disseminado desde os PCN, promovendo a centralidade do texto 
no ensino, o protagonismo da língua viva e  reforçando o  lugar secundário da gramática em 
sala de aula. No entanto, o documento não esclarece ou indica de modo mais consistente 
como atender todas as novas demandas anunciadas nos objetos de conhecimento ao inserir 
uma gama incontável de gêneros textuais a serem trabalhados em cada ano, bem como não 
assume a oferta das condições necessárias - humanas e materiais – para que as TDIC 
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cumpram seu papel destacadamente anunciado na BNCC. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Língua Portuguesa. BNCC. 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA/ADICIONAL: NARRATIVAS DE ESTUDANTES DE LETRAS SOBRE 

SEU TRABALHO PARA/COM ESTRANGEIROS 

  Fernanda Deah Chichorro BALDIN (UTFPR/UFPR) 

RESUMO: O contingente de migrantes recebidos no Brasil há cerca de dez anos se soma a 
outros, mais antigos, que são formados, em grande parte, por estudantes intercambistas e 
empregados de multinacionais (por vezes com suas famílias). A Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Campus Curitiba (CT), oferece cursos e outras atividades de 
extensão de/em português que contemplam esses três perfis. Esses cursos estão abertos à 
participação de monitores – estudantes de Letras – que se envolvem no planejamento, 
realização, avaliação e reorganização de atividades para estrangeiros que fazem parte de 
nossas turmas. O foco do trabalho com os monitores é sua formação em português para/com 
estrangeiros. A presente comunicação analisa, portanto, excertos de narrativas de 
estudantes monitores bolsistas (2018-2019) de licenciatura em Letras da UTFPR-CT, em 
formação inicial docente em português como língua estrangeira/adicional. O trabalho 
realizado com esses estudantes é pautado pela concepção bakhtiniana de linguagem, que 
reconhece a língua como um vir-a-ser, coconstruído em interação. Assim, as ações de 
formação contemplam não só leituras, análises, discussões, debates, mas também 
atividades práticas – com estrangeiros - que construam significados mais palpáveis à prática 
docente. As passagens expostas e analisadas - a partir de geração de narrativas individuais 
com os monitores - mostram que o trabalho realizado com os estrangeiros apresenta-lhes 
novas perspectivas de ação em/com línguas estrangeiras/adicionais, como, por exemplo, a 
importância e a dimensão ética do trabalho. A responsabilidade lhes parece crescer quando 
a turma tem migrantes de crise. Outro ponto importante revelado nos excertos deslindam 
diferenças entre ensino/aprendizagem em situação de imersão e de não imersão (caso dos 
estrangeiros no Brasil). A reflexão sobre sua própria língua – o português brasileiro - como 
língua estrangeira/adicional aparece como um dos grandes desafios para esses estudantes 
que iniciam sua trajetória como professores de português para/com estrangeiros.  
PALAVRAS-CHAVE: Português para/com estrangeiros; Formação de Professores; 
Narrativas. 

 

A FORMAÇÃO LINGUÍSTICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

CURSO DE LETRAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE PROJETOS PEDAGÓGICOS 

Aircleudes Batista de LIMA (UNESPAR) 

RESUMO: Neste trabalho, busca-se mapear o processo de formação dos graduandos do 
curso de Letras nas universidades UNESPAR – Campus Paranaguá, USP e UnB, apontando 
quais são as metodologias linguísticas estudadas ao longo do curso, principalmente quanto 
ao ensino dos conteúdos gramaticais na escola. O objetivo é mostrar como os 
conhecimentos linguísticos, em especial a Gramática Gerativa, complementam a formação 
do futuro professor da língua materna. A partir de análise das ementas das universidades 
citadas e de questionários aplicados a egressos oriundos das mesmas, serão apresentadas 
quais abordagens metodológicas de ensino são utilizadas para formar estes profissionais, 
bem como o comprometimento dessas instituições para desenvolver competências 
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gramaticais aos seus discentes de modo a compreender quais são os empecilhos∕pontos de 
entrave presentes na transposição do conhecimento científico à prática docente. Além disso, 
será demonstrada como a metodologia de Aprendizagem Linguística Ativa, proposta por 
Pilati (2017), pode servir de base para as aulas dos conteúdos gramaticais.   
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Ensino; Gramática Gerativa; Aprendizagem Linguística 
Ativa. 
 
 

INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA E GRADUAÇÃO: A (DES)LEGITIMAÇÃO DE 

IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS POR ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS-
INGLÊS DA UFRJ  

Marcelo Augusto SILVA-LOPES (UFRJ) 

RESUMO: Embora venha provocando mudanças desde os períodos coloniais, a 
globalização ganhou notoriedade nas últimas décadas com a compressão do espaço-tempo 
e o aumento da circulação de pessoas, textos e conhecimentos (Jacquemet, 2015). 
Considerando as diversas percepções que se constroem com a propagação e uso da língua 
inglesa em um mundo globalizado e, principalmente, as percepções acerca do Inglês como 
Língua Franca (Jenkins, 2003), proponho-me a analisar e levantar questões sobre como 
acontecem os processos de (des)legitimação de ideologias a partir de enunciados que são 
valorizados ou não em um contexto de aprendizagem e formação de professores de Inglês 
como língua adicional. A partir do conceito de ideologia proposto por Volochinov 
(1929,[2017]) e ideologia linguística (Kroskrity, 1998), a análise, nesse primeiro momento, 
focará em atividades e conversas em grupos de discussão com alunos  do primeiro semestre 
do curso de graduação em Português-Inglês da UFRJ. Analisando a compreensão de quais 
ideologias lingüísticas são construídas nessas (inter)ações, o presente trabalho busca 
também refletir sobre transformações desejáveis à trajetória desses graduandos. 
PALAVRAS-CHAVE: ideologias linguísticas; formação de professores; inglês como língua-
franca. 

 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco B - Sala 18 

ÁREA TEMÁTICA: LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA E TERMINOLOGIA 
 

FRASEOTERMINOLOGIA: UMA SUBÁREA DA FRASEOLOGIA OU DA 
TERMINOLOGIA? 

Cristina Aparecida CAMARGO (UEM) 

RESUMO: A Terminologia se dedica à observação e estudo do léxico e das relações de 
significações dos signos terminológico. Para esta ciência, a unidade terminológica é uma 
unidade léxica, seu conteúdo pode variar de acordo com a seleção de traços em situação 
pragmática comunicativa. Em síntese, termo é toda unidade pertencente a uma determinada 
área do saber, que expressa um conceito, podendo ser de composição simples, 
sintagmáticas e complexas. Esta última pode ser denominada de fraseoterminológica 
(CAMARGO, 2016). A Terminologia teórica intenta dar conta desse fenômeno, buscando 
definir características e estabelecer as fronteiras entre os sintagmas livres e essas unidades. 
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No entanto, o tema da fraseologia especializada no Brasil é uma perspectiva de estudo 
relativamente nova, e o interesse pode ser explicado pela sua frequência nas comunicações 
profissionais que começam a ser dicionarizadas em produtos terminográficos. Assim além, 
problemas de identificação e delimitação dessas unidades complexas surgem também 
questões como: a Fraseoterminologia faz parte da Fraseologia ou ela é um objeto de estudo 
que pertence exclusivamente a Terminologia? Ou, ainda, pode ser definida como uma 
disciplina autônoma que se relaciona com as outras na mesma medida? Refletir sobre o 
lugar da Fraseoterminologia é objetivo dessa comunicação. Partimos de uma breve revisão 
da teoria fraseológica, com base na releitura de alguns autores clássicos e de referência a 
fim de situar essa ciência no campo dos estudos terminológicos brasileiros. Os estudos 
preliminares apontam na direção de que a primeira delas é considerá-la em um sentido 
amplo e compreendê-la como corrente ou ramo de estudo dentro da Fraseologia, enquanto 
que a outra possibilidade se configura a partir da perspectiva da Terminologia, considerá-la 
como uma subárea que estuda as unidades fraseoterminologicas.  
PALAVRAS-CHAVE: Terminologia; Fraseoterminologia; Fraseologia; Unidade Lexical 
Terminológica. 
 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco C - Sala 20 

ÁREA TEMÁTICA: SEMIÓTICA 
 

ADAPTAÇÃO AMOR & CIA DE HELVÉCIO RATTON SOBRE A OBRA ALVES & CIA DE 
EÇA DE QUEIRÓS 

Andrea Cristina Langue MYSCZAK (UNIANDRADE) 

RESUMO: Na Lisboa do século XX, Eça de Queirós dá vida ao personagem Godofredo 
Alves, casado há quatro anos com a Bela Ludovina. O casal deseja muito ter filhos. Alves é 
sócio do jovem galanteador Machado, na próspera empresa de importações e exportações 
de vinhos e queijos, Alves & Cia. No dia de aniversário de casamento, Godofredo compra 
uma linda pulseira - um uróboro – de presente para Ludovina e sai apressado do escritório 
a fim de fazer-lhe uma surpresa, porém ao chegar em casa, flagra sua bela esposa e 
Machado, em cenas íntimas na sala de estar. Assim começa o enredo, tanto da obra escrita 
de Queirós quanto da adaptação fílmica de Ratton. A proposta do presente artigo é analisar 
dentro das imagens semióticas de Peirce, da psicologia do comportamento de Watson e dos 
estudos de adaptação de obra para cinema e teatro de  Hutcheon, as implicações das 
imagens enquanto chaves para o leitor/espectador mais atento “ler” as entrelinhas existentes 
na obra brilhantemente aproveitadas pelo cineasta e melhor compreendê-las. 
PALAVRAS-CHAVE: Romance; Adaptação; Semiótica; Comportamento Humano; 
Sociedade. 
 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS 

 
ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - TARDE 
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13h30 - Bloco B - Sala 17 

SIMPÓSIO 2: A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM ROMANCES PÓS-
COLONIAIS 

Coordenadora: Profª. Ma. Jordana Cristina Blos Veiga Xavier 

O discurso literário pós-colonial conquista um espaço acadêmico de discussão e propagação 
com o advento dos Estudos Culturais e, a partir de então, fortalece-se paulatinamente como 
instrumento de crítica social após a independência de várias colônias europeias que 
vivenciaram o arrebatamento das forças imperialistas de controle e de dominação. Uma das 
estratégias pós-coloniais mais eficazes, segundo Carvalho (1999, p. 16), consiste em 
produzir um tipo de texto – uma crítica cultural, enfim – que acuse a barbárie inerente e 
fundante dos textos monumentais do colonizador. Do ponto de vista do texto cultural gerado 
ou enunciado diretamente pelos grupos sociais submetidos ao poder colonial (ou 
neocolonial), busca-se ressaltar sua capacidade cognitiva de devolver uma imagem do 
colonizador construída a partir da experiência do grupo dominado. Consequentemente, as 
teorias pós-coloniais influenciaram o discurso feminista que, outrora, não tinha relação com 
o pós-colonialismo. Enquanto a cultura europeia e suas potências se ocupavam em invadir 
e dominar novas colônias, a luta pelos direitos civis das mulheres e suas conquistas nas 
obras literárias (em especial no início do século XX) deram resultados a favor da teoria 
feminista. Quanto aos países pós-coloniais em relação ao feminismo, as mulheres se 
posicionam de forma que recusam a cultura do colonizador adotando os rumos de Calibã. O 
feminismo torna-se, então, uma metáfora do colonialismo, uma vez que a mulher na colônia 
representa a mulher como colônia: mulheres que viveram em colônias brigaram pela própria 
emancipação e a do país. Infelizmente, a emancipação feminina continua sendo uma luta no 
período pós-colonial e um desafio para que a mulher, outrora duplamente colonizada, possa 
continuar sendo agente de sua história. Assim, o objetivo dos discursos pós-coloniais e do 
feminismo baseia-se na integração da mulher marginalizada, objetificada pela sociedade. 
Neste sentido, os trabalhos inscritos neste simpósio devem trazer a representação feminina 
em romances pós-coloniais, por meio da análise das personagens femininas e suas 
respostas aos eventos de imperialismo que as circunda, permeia e afeta. 
 

A ESCRITA FEMININA NA LITERATURA 

Pâmela MIRANDA (UEPG) 
Adriele K. A. LEONOR (UEPG)  

RESUMO: Em decorrência dos estudos literários, no momento presente, é possível notar 
que a escrita feminina possui o mesmo peso e o mesmo valor que a escrita masculina, ainda 
que na prática continue estigmatizada e sendo vista como sem valor. Na obra Correio 
Feminino, de Clarice Lispector, a experiência feminina da autora, para muitos, não passa de 
alvitres. Em nossa visão, o julgamento exposto é feito sobre uma obra com amplo arcabouço 
feminino e diz respeito a uma autora com intensa bagagem literária. Tendo em vista o 
preconceito erigido sobre a escrita feminina, entendemos que este é um dos fatores que 
deixaram várias escritoras e suas obras à margem da leitura, dada pela nítida a composição 
de um estigma literário sobre o gênero. Abordamos algumas das questões aqui levantadas, 
como, a escrita feminina e valorações, preconceitos que passaram historicamente até os 
dias atuais e a correlação entre imagens e desdobramentos que acarretados por esses 
pensamentos, propomos uma discussão acerca de tais temas na literatura. Para tanto, 
faremos uso da metodologia de pesquisa bibliográfica interpretativista (BORTONI-
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RICARDO, 2008), e como referencial teórico, nos alicerçamos em autores como Castelo 
Branco (1991), Wolff (1985), e outros que possam colaborar com altercações propostas.  
PALAVRAS-CHAVE: Identidade Feminina; Gênero; Escrita Feminina; Literatura e mulher 

 

"OBSERVAVA-O PARA APRENDER A MECÂNICA DAS PESSOAS. O QUE DIZIAM E 

FAZIAM?" EXÍLIO EM CADERNO DE MEMÓRIAS COLONIAIS E O ÚLTIMO VOO DO 
FLAMINGO: UMA LEITURA COMPARADA 

Yane SCAVINSKI (UEPG) 

Resumo: As literaturas pós-coloniais, em geral, possuem uma crítica a sociedade 
colonialista e pós-colonialista que merecem ser analisadas com grande acuidade, 
principalmente ao abordar figurações femininas em suas obras. Neste viés, o presente 
trabalho propõe um estudo que discorra em como a mulher é ou pode ser exilada da 
sociedade e perder sua identidade feminina se ela não casar e não ter filhos, ou seja, ele 
pretende investigar como se configura o "papel da mulher" diante da sociedade. Para tanto, 
a pesquisa se concretiza no estudo do caráter testemunhal das obras Caderno de memórias 
coloniais, de Isabela Figueiredo e O último voo do flamingo, de Mia Couto, uma vez que seus 
enredos têm como pano de fundo as terras moçambicanas. Através da literatura comparada, 
trabalharemos com as figurações femininas em ambas as obras, com o embasamento de 
pensadores como Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Edward W. Said e Giorgio Agamben, 
além de outras contribuições que possam vir a apoiar este estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Colonialismo; Exílio. 
 

A REPRESENTAÇÃO DAS MÃES NO CONTO “SAURA BENEVIDES AMARANTINO” 

DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

Amanda Gomes do AMARAL (UEL) 

RESUMO: O presente artigo teve como objetivo refletir sobre as representações das mães 
e suas respectivas maternações na literatura afro-brasileira feita por Conceição Evaristo. 
Segundo Vásquez, “a maternidade não deveria ser definida apenas como um fenômeno 
biológico [...] mas antes da questão de continuidade da espécie se levantou o argumento da 
afetividade, do amor materno e incondicional.” (VÁSQUEZ, 2014, p. 168), pensando nisso, 
o conto escolhido mostrou um outro lado da maternidade, ele renova o olhar sobre esse 
assunto que por tanto tempo foi um construto para sustentar o reducionismo da mulher 
enquanto mãe e a idealização da maternidade como locus de santificação e benevolência, 
pautado em visões cristãs. O corpus literário foi composto pelo conto “Sara Benevides 
Amarantino” da escritora Conceição Evaristo e usamos como aporte teórico os textos de 
Vásquez (2014); Scholze (2002); Stevens (2007); Duarte (2009); Ribeiro (2015) para refletir 
sobre o feminino, a maternidade e a representação da mulher negra, de que maneira esses 
temas vem sendo estudados e representados na literatura contemporânea. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; mãe; afro-brasileira; maternidade. 
 

VILÃ, VÍTIMA E HEROÍNA: UMA LEITURA COMPARADA DA PERSONAGEM BERTHA 
EM WIDE SARGASSO SEA, DE JEAN RHYS, E EM JANE EYRE, DE CHARLOTTE 

BRONTË 

Larissa de Oliveira THEODORO (UNESPAR) 
Jordana Cristina Blos Veiga XAVIER (UNESPAR) 
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RESUMO: Este trabalho tem como finalidade analisar diferentes interpretações a respeito 
da personagem Bertha Mason, que vem à tona pelo romance de Charlotte Brontë - Jane 
Eyre, de 1847 - e é reescrita em Wide Sargasso Sea (1966), da autora caribenha Jean Rhys. 
Considerando que a história de Bertha foi construída por duas autoras femininas com mais 
de um século de diferença, enfatiza-se, portanto, a reescritura e revide, sob uma perspectiva 
feminista e pós-colonial, de uma personagem que nasceu no século XIX. Rhys apresenta 
em seu romance um novo prisma da fascinante e enigmática Bertha, personagem 
secundária na obra de Brontë, uma mulher que antes não tinha lugar de fala e nem ação em 
sua própria história. Se antes subjugada e presa no sótão pelo próprio marido, agora Bertha 
tem a oportunidade de apresentar a sua própria história. A história desta personagem ainda 
pode trazer diversas interpretações, algumas abordadas neste trabalho, tais como Bertha 
apresentada nas condições de vilã, vítima e heroína de sua própria história, podendo ainda 
ser considerada como influência na história de outras personagens.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura pós-colonial; ginocrítica; literatura comparada; Bertha 
Mason. 
 

LA MATADORA: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO ROMANCE DE CRISTINA 

GARCÍA 

Jordana Cristina Blos Veiga XAVIER (UNESPAR) 

RESUMO: O presente trabalho analisa Suki Palacios, personagem principal da narrativa 
literária de Cristina García, intitulada The Lady Matador’s Hotel (2010): como ela é construída 
e modificada neste lugar efêmero que é o Hotel Miraflor. Suas características híbridas e 
plurais são enfatizadas a fim de investigar até que ponto essa personagem representa a 
realidade do lado de cá. Para tanto, as fontes para análise foram os Estudos Culturais, para 
tratar de questões de identidade cultural, alteridade e pensamento liminar. Outro conceito 
utilizado para análise é o antropofágico, brasileiro, uma ideia associada ao signo da 
divergência e da diferença, numa perspectiva proposta pelo multiculturalismo, colocando-se 
como uma poética de transformação e, sobretudo, como um novo modo de percepção da 
nossa realidade. Além disso, foi lançado um olhar para esta personagem pela perspectiva 
da Crítica Feminista e Pós-colonial, para dar conta de uma toureira nipo-chicana-americana 
que é construída como perturbadoramente linda e que se comporta como um homem dentro 
e fora das arenas. 
PALAVRAS-CHAVE: Representação da mulher; Literatura pós-colonial; Estudos Culturais; 
Antropofagia; Crítica Feminista. 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - TARDE 
 

13h30 - Bloco B - Sala 16 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA AFRICANA/AFRO-BRASILEIRA 
 

DO ORUM AO AIYÊ: O SAGRADO FEMININO EM “OMO-OBA: HISTÓRIAS DE 
PRINCESAS” 

Kethlyn Costa de OLIVEIRA (UEPG) 

RESUMO: O seguinte trabalho possui como objetivo compor uma análise sobre os contos 
trazidos no livro “Omo-oba: histórias de princesas”, escrito por Kiusam de Oliveira (2017); 
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narrativas que reescrevem com uma linguagem acessível ao mundo infanto-juvenil os itãs 
das orixás: Oyá, Oxum, Iemanjá, Olocum, Ajê Xalungá e Oduduá. Estas divindades, nos 
mitos originais, possuem expoentes representações sobre a força e o sagrado feminino; 
questões que a autora mantém na enunciação da sua obra, porém as transforma em 
histórias para infâncias – já que diferente do público adulto, essa faixa etária possui 
características e necessidades individuais –, fazendo com que a essência da grandeza que 
trazem as orixás sejam fonte de representatividade às crianças negras e de demais etnias. 
Por esse caminho, podemos refletir como as personagens que ilustram a escritura 
contribuem, de maneira diversificada, para a promoção do enaltecimento da diversidade 
étnico-racial quando dá a voz principal às orixás – negras por excelência – para veicular as 
narrativas, pois não as coloca numa posição subalterna e estereotipada que remete ao 
passado escravocrata brasileiro, mas resiste a sua voz em papéis de grande prestígio e 
magia. A ancestralidade que carrega as histórias enunciadas por Oliveira (2017) derruba os 
edifícios racistas que foram construídos nos processos sócio históricos, desestabiliza e 
rompe com os padrões clichês de uma colonização eurocêntrica, pois coloca o corpo negro 
feminino em destaque, libertando-se do silêncio composicional, existencial e poético que por 
muito tempo o fora imposto.  A linguagem é utilizada como uma arma de representatividade 
para o emponderamento e resistência da cultura negra, sendo que por apontar como público 
alvo o infanto-juvenil acaba servindo como base desde as primeiras idades. Para veicular o 
trabalho com os contos serão utilizadas as teorias de: Prandi (2001); Sodré (2017); Sousa 
(2001, 2003, 2005); Jovino (2006); Ribeiro (2017, 2018); entre outras. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infanto-juvenil; Orixás; Sagrado Feminino. 
 

EFEITO DE PSOGOS NO POEMA PATRÃO, DE NOÈMIA DE SOUSA  

Hêmille PERDIGÃO (UFOP) 

RESUMO: No poema Patrão, de Noémia da Sousa, tem-se um ponto de inflexão no discurso 
do eu lírico no momento em que ele se refere ao episódio em que o patrão e outro senhor 
riem dele. O riso desperta no eu lírico a consciência de exclusão de algo que é direito seu e, 
imediatamente, surge nele uma reatividade através das palavras, em uma notável mudança 
de tom no discurso após ter sua língua como motivo de riso. Levando-se em conta os 
conceitos aristotélicos dos subgêneros do cômico, o gueloion e o psogos, como o riso 
anódino e o vituperioso, respectivamente, nota-se que o riso a que se refere o eu lírico de 
Noémia pode ser classificado como psogos, uma vez que tem o intuito de causar dor e 
apartar o eu lírico de um meio. O presente ensaio apresenta a interpretação detalhada do 
poema, tendo em vista os conceitos aristotélicos de riso e, também, os efeitos do subgênero 
cômico psogos no discurso do eu lírico. 
PALAVRAS-CHAVE: Riso; Vitupério; Ablação; Língua. 
 
 

A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE CABO-VERDIANA E AS RELAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
RETRATADAS PELA LITERATURA 

    Cláudia Bernadete Veiga de ALMEIDA (UNIP) 

RESUMO: O foco deste trabalho é o estudo sobre as situações de violência abordadas no 
romance O Escravo (1856), de José Evaristo de Almeida. A presente análise compõe-se de 
uma pesquisa bibliográfica com considerações sobre a temática apoiada nos pressupostos 
teóricos dos estudiosos em torno do assunto.  A trama é ambientada em Cabo Verde, ilha 
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de Santiago, primeira a ser povoada pelos portugueses a partir de 1460, com uma descrição 
geral dos demais espaços geográficos. A obra retrata o contexto conflituoso de uma 
sociedade escravocrata marcada pelas dificuldades materiais daquele momento histórico do 
arquipélago. A seca e as febres eram também uma das grandes dificuldades enfrentadas 
pelas populações locais, juntamente com o descaso da metrópole que estava empenhada 
em suas contendas internas, neste caso, a luta entre liberais e absolutistas. Estas disputas 
tiveram reflexos tanto nas ilhas como nas demais colônias portuguesas. A relação entre 
escravos e seus proprietários foi amenizada pela caracterização de João, protagonista da 
obra, sem perder a conotação negativa, de violência e submissão, intrínseca a sua condição 
de escravo.  
A mestiçagem mostrada como solução para aquela sociedade em formação é representada 
pela personagem Maria, amor platônico de João. Tratamos da mestiçagem a luz dos estudos 
de Gruzinski como o encontro entre humanos originários de diferentes regiões do globo e o 
resultado diverso deste encontro cultural de hábitos costumes e línguas.  
É possível notar certa antipatia ao que seria a tão difundida ‘missão civilizadora’, utilizada 
como justificativa durante a colonização. A prática da escravidão, embora apresentada de 
forma natural em alguns trechos da obra, é reprovada pelo escritor sem deixar de manter a 
visão do colonizador. 
PALAVRAS-CHAVE: escravidão; violência; resistência; mestiçagem; crioulo. 
 

TODOS SÃO IGUAIS PERANTE AS MÃOS 

Wagner de SOUZA (UNIOESTE) 

RESUMO: A proposta deste texto é falar sobre um conto da literatura africana de língua 
portuguesa, “As mãos dos pretos”, de Honwana, buscando refletir sobre a forma de produção 
deste gênero citado. Eduardo Coutinho em Literatura comparada na América Latina, nota 
que a expressão “índio” ou “africano” são “categorias amplas e genéricas, de caráter 
homogeneizador, que também escondem diferenças fundamentais de ordem étnica e 
cultural” (2003, p. 53). Notam-se na abordagem do tema as várias vozes que falam no conto, 
denotando um mosaico de expressões, quais sejam: do colonizador, do colonizado, vista de 
cima e de baixo. Memmi afirma que o interesse do colonizador é explorar os recursos 
naturais bem como a mão de obra pelo mais baixo preço possível. Tirar proveito de tudo é 
a condição do colonizador ao passo que o colonizado quer ser independente, desenvolvido 
economicamente, ter ciência e tecnologia modernas e “preservar, tanto quanto possível, a 
sua fisionomia nacional” (1977, p. 7). Óbvio que os dois lados não se afinam pelo mesmo 
diapasão. No caso específico dessa proposta, veja-se que o escritor, para se expressar se 
utiliza da língua do colonizador, logo, sua expressão é permeada por uma dicção que não é 
a sua. O racismo é o ponto nodal que se percebe estar presente no texto, por meio das falas 
de cada um sobre um tema qualquer: a cor das mãos dos pretos, cujo narrador encontra a 
resposta acertada na dicção materna, representando a figura do griot. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; África; Racismo; Discurso. 
 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - TARDE 
 

13h30 - Bloco B - Sala 14 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA COMPARADA 
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A PRESENÇA DO MITO DE PENÉLOPE EM MÚSICAS DE LÍNGUA ESPANHOLA 

Simone Pinheiro ACHRE (UNIOESTE) 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a presença do mito de Penélope 
em músicas de língua espanhola. A metodologia consistiu na análise das canções e de como 
elas relacionam com o mito grego. O suporte teórico é composto pelos estudos de Walter 
Benjamim, Gilbert Durant, entre outros.  Verificou-se que a temática da eterna espera pelo 
homem amado, a fidelidade a ele apareceram em todas as músicas de língua espanhola. 
Ainda foi possível ler o mito de Penélope por outro viés, a de Ulisses, proporcionado pela 
terceira composição musical analisada. Esta última, também traz a temática da esposa fiel 
que aguarda, em casa, o marido, porém Penélope é presentificada pelo ato de rememorar 
de Ulisses. Portanto, verifica-se que a figura de Penélope está presente em músicas de 
língua espanhola de diversas épocas, fomentando a memória do mito grego. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mito; Música; Penélope; Mitema. 
 

O CONTRASTE DOS ARQUÉTIPOS MASCULINO E FEMININOS PRESENTES NAS 
OBRAS A VIAGEM DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN E MOSCAS DE 

HELOÍSA SEIXAS 

Evelyn Kiane Silva SANCHES (UNESPAR 

Resumo: O presente trabalho desenvolve um estudo comparativo entre os contos “A 
Viagem”, de Sophia de Mello Breyner Andresen e “Moscas” de Heloísa Seixas, em que se 
percebe a falta de individualização dos protagonistas, visto que ambas histórias contam 
apenas um determinado episódio sobre dois casais. Nesta pesquisa se evidenciam as 
simbologias do masculino e feminino, presentes nas narrativas, bem como de que forma 
essas construções se desenvolvem nas obras e o contraste entre esses arquétipos. Ao 
explorar as dicotomias anima e animus, percebemos e ocorrência de uma possível inversão 
dessas funções, mas também qual impacto essa situação acarreta nas ações das 
personagens femininas. Para a fundamentação desta pesquisa, utilizamos as definições de 
arquétipos difundidas por Carl Jung. No auxílio da compreensão das simbologias 
encontradas nas obras, também são abordados os estudos propostos por Gaston Bachelard. 
O teórico Mircea Eliade elucida esta análise para o entendimento acerca dos ambientes em 
que se passam os contos e sobre os papéis desempenhados pelos personagens.  
PALAVRAS-CHAVE: Masculino; Feminino; Arquétipos; Moscas; Viagem 
 

ORGULHO E PRECONCEITO:  

PERCURSOS DA NARRATIVA DA LITERATURA AO CINEMA 

Gláucia Galvão de Souza JESUS 
Beatriz Ávila VASCONCELOS (UNESPAR) 

RESUMO: Esse estudo situa-se no campo da literatura comparada, buscando na dialogia 
que ocorre entre a literatura e o cinema uma forma de compreender os percursos da 
narrativa em ambas as artes, investigando suas linguagens próprias, suas naturezas, seus 
desenvolvimentos e seus diferentes discursos. O objetivo é traçar um olhar sobre seus 
processos de criação e significação considerando suas especificidades, considerando a 
adaptação cinematográfica não como uma obra derivada, mas como obra original, em 
diálogo com outra da qual retira seu material de criação. Para isso,foi analisado o filme 
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Orgulho e Preconceito (Joe Wright,2005), comparando-o com o romance de Jane Austen, 
atentando para alguns aspectos específicos da narrativa em ambas as obras, buscando 
mostrar que a adaptação cinematográfica está longe de ser uma “devedora” do texto literário, 
mas que é uma obra autônoma capaz de criar novos sentidos e percursos narrativos. 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Comparada; Cinema; Adaptação Cinematográfica; 
Narrativa; Orgulho e Preconceito; Jane Austen. 
 
 

O SÍMBOLO DO RIO COMO METÁFORA DE MORTE E RENASCIMENTO EM “A 

TERCEIRA MARGEM DO RIO”, DE GUIMARÃES ROSA, E “NAS ÁGUAS DO TEMPO”, 
DE MIA COUTO 

Victor Hugo Schereiber PIRES (UNESPAR) 

RESUMO: Este trabalho irá analisar as convergências metafóricas do rio nos contos “A 
Terceira Margem do Rio”, de Guimarães Rosa, e “Nas Águas do Tempo”, de Mia Couto. Em 
ambas as obras, o rio aparece como ambiente principal dos acontecimentos, mas seu 
significado vai além de um simples cenário. Para compreender como o rio ultrapassa o 
espaço geográfico e adquire uma dimensão transcendente e metafórica, iremos analisar a 
simbologia da água e da canoa. Para o estudo das representações simbólicas, recorreremos 
aos trabalhos de Mircea Eliade e Gaston Bachelard, que em suas obras discorrem sobre a 
capacidade imagética da água e seus diferentes significados. Segundo Eliade (1991), a água 
simboliza a soma universal das virtudes, ela precede toda forma e sustenta a existência. Por 
outro lado, “a imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração no modo 
indiferenciado da preexistência” (ELIADE, 1991, p. 151). O contanto com a água gera uma 
dissolução, que é seguida de uma restituição. Simbolismos como o “dilúvio” e o “batismo” 
representam bem essa concepção: figuras essas que se encontram presentes nas obras de 
Guimarães Rosa e Mia Couto. O rio, também, pode ser concebido como um caminho até a 
morte, sendo esta considerada uma viagem. Essa ideia presente na consciência coletiva de 
muitos povos originou a necessidade de um guia para conduzir as almas durante a viagem 
pós-morte. Assim, surge Caronte, diretamente relacionado ao mito da barca dos mortos. 
Bachelard nomeia esse interesse poético e dramático por essa imagem de complexo de 
Caronte, um mito que vem sendo renovado constantemente pela literatura. Ao analisarmos 
os contos a partir dessas concepções, chegaremos à conclusão de que o rio aparece nas 
obras como representação metafórica da transição entre a vida e a morte.  
PALAVRAS-CHAVE: Rio; Morte; Vida; Simbolismo. 
 

O SER NA FRONTEIRA DO HUMANO-ANIMAL: UM ESTUDO COMPARADO DE A 

METAMORFOSE DE FRANZ KAFKA E MEU TIO O IAUARETÊ DE GUIMARÃES ROSA 

Lincoln Felipe FREITAS (UEPG) 
Orientadora: Silvana OLIVEIRA (UEPG) 

RESUMO: Neste estudo pretendemos pensar o animal enquanto alteridade do homem, não 
nos afastando de uma questão chave: o homem se afirma enquanto homem a partir da 
negação do animal? Derrida (2002) arremata a questão ao refletir sobre sua nudez diante 
de um gato: o animal nos olha. Podemos dizer que o outro é aquilo que eu não sou, e isso 
é quase que uma projeção especular. Tal processo de reflexão (de pensamento e de reflexo, 
por assim dizer) destrona o homem e o lança para uma zona movediça de fronteira que põe 
em xeque a sua construção de humanidade. Partindo de textos como A metamorfose (1915) 
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do autor tcheco de língua alemã Franz Kafka e Meu tio o Iauaretê parte de Estas estórias 
(1969) do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, pretende-se neste estudo encontrar 
pontos de ressonância e diálogo na produção literária de ambos os autores, principalmente 
em temas como a relação homem-animal nos campos de negação não dicotômicos 
(humano/não-humano; linguagem/não-linguagem; razão/não-razão etc.), a identificação e 
entrecruzamento do humano e animal, a figuração da metamorfose e do devir-animal e sua 
relação com a identidade das personagens. Este trabalho surge das reflexões das atividades 
de pesquisa de Iniciação Científica ainda em desenvolvimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Animalidade; Devir-animal; Franz Kafka; Guimarães Rosa; 
Metamorfose 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL: UM DIÁLOGO ENTRE OS CONTOS “PRECIOSIDADE” DE 
CLARICE LISPECTOR E “SEM DEUS NEM LEI” DE MARCELA SERRANO 

Renata Aparecida Ferreira RIBAS (UTFPR) 

RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo os contos “Preciosidade” de Clarice 
Lispector” e “Sem Deus nem lei” de Marcela Serrano. Por ambos os contos tratarem o tema 
violência sexual sofrida por mulheres, é abordado sob a perspectiva feminista, mostrando 
como esse movimento ganhou seu espaço com o Pós-modernismo, trazendo uma literatura 
marginal para o centro dos debates literários. Objetiva-se também apontar um possível 
dialogo entre as obras, por meio de uma análise comparativa de seus personagens, tema, 
enredo e o seu desfecho final. A análise será feita sobre o viés das perspectivas teóricas de 
intertextualidade, dialogismo, violência sexual e a cultura do estupro . Com o objetivo de 
mostrar ao leitor os pontos de diálogos encontrados nas obras. E que apesar da distância 
geográfica e temporal, ambas as obras se encontram envolvidas no mesmo dilema social 
das vitimas da violência sexual. Assim,  dialogando entre si, sem a intencionalidade das 
autoras. Por fim, conclui-se que temas sociais  são compartilhados por inúmeros países em 
suas literaturas, e que estes unem obras de diferentes lugares e tempos, pois a luta do 
feminismo além de ser um movimento antigo, une mulheres de diferentes nacionalidades em 
busca de um mesmo objetivo. 
PALAVRAS-CHAVE: Contos; Diálogo; Feminismo; Pós-moderno; Violência. 

 
ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - TARDE 

 

13h30 - Bloco B - Sala 16 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
 

A CONFIGURAÇÃO DO HOMEM NAS OBRAS DE PATRÍCIA MELO 

Cláudio Marcos VELOSO JÚNIOR (IFPR-Colombo) 
Stefani Pinheiro PEREIRA (BAGOZZI) 

RESUMO: Entre as escritoras mulheres contemporâneas, Patrícia Melo se destaca pela 
abordagem de temáticas que envolvem violência e sexualidade. A violência nas obras de 
Melo tem a particularidade de ser praticado, na maioria das vezes, por um homem. A 
intenção desse estudo é analisar personagens do sexo masculino para assim descrever 
como o homem é configurado nas obras de Patrícia Melo. Pretende-se evidenciar como o 
homem é descrito psicologicamente e quais as razões dele agir dessa forma, qual é a visão 
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do homem sobre a mulher e como ele age em relação a ela, e quais são as ações do homem. 
Esse estudo se volta na análise dos romances O matador, publicado em 1995, e Valsa 
Negra, publicado em 2003. Para tal estudo, serão utilizados como base metodológica 
fundamentos teóricos da Semiótica greimasiana sobre os estados patêmicos e sobre o 
percurso gerativo do texto. Além disso, utilizar-se-á fundamentos da crítica feminista e da 
teoria pós-colonialista.   
PALAVRAS-CHAVE: Violência e sexualidade; Patrícia Melo; Literatura Contemporânea.  

 

CÃES HERÓIS: METÁFORAS SOBRE UM HOMEM IMÓVEL 

Thamíris Langue MYSCZAK (UNIANDRADE) 

RESUMO: O presente artigo propõe circunstanciar alguns aspectos metafóricos presentes 
no enredo do livro Cães heróis: tratado sobre o futuro da América Latina visto através de um 
homem imóvel e seus trinta pastores belga malinois, do autor mexicano Mário Bellatin, 
publicado originalmente em 2003, com o título Perros Héroes, comparativamente a 
suscitações filosóficas, psicológicas e da fenomenologia em questões sobre o corpo, 
incidentes sobretudo na figura da personagem do homem imóvel e as descrições do 
ambiente onde se passa a trama. Embasando-se principalmente sob o viés de Maurice 
Merleau-Ponty e Gaston Bachelard buscando entrelaçamentos entre a casa e corpo que 
possam apontar pormenores psicológicos das personagens no romance -  partindo do 
pressuposto de que esta obra está intrisicamente ligada a um resgate de reminiscências da 
infância do escritor – assim como levantar apontamentos da crítica cultural através da 
observação das micropolíticas eminentes das relações hierárquicas intrafamiliares e de 
trabalho caracterizadas em teorias da pós-modernidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Homem imóvel; Fenomenologia; Pós-modernidade; 
Micropolíticas. 
 

O MITO DE NARCISO E O ESPETÁCULO DO EU  

Janderson da SILVA (UNIANDRADE) 

Resumo: O uso do argumento de que os meios de comunicação e as redes sociais são uma 
poderosa instituição social é no mínimo equivocado e perigoso. Segundo DEBORD, a 
sociedade do espetáculo é o espetáculo como o conjunto das relações sociais mediadas 
pelas imagens. As relações sociais e a de consumo vêm se constituindo numa relação única 
que envolve a própria imagem de individuo particular, tornando-o público. Potencializado 
pela velocidade das conexões, o indivíduo contemporâneo está sempre conectado ao outro 
e sente uma necessidade profunda de ser visto e lembrado. O ser observado hoje é um 
aspecto central do ser no mundo. O vaidoso e belo Narciso, incapaz de amar o outro, morreu 
por amar a si mesmo. O individuo contemporâneo vive uma era de narciso nas redes sociais. 
O personagem Senhor Z é uma representação do homem contemporâneo que se divide 
entre a solidão, o narcisismo e o uso das redes sociais como abrigo.  Este trabalho fará uma 
leitura do livro Senhor Z, de Marcelo Alcaraz sob a perspectiva do mito de Narciso e “O show 
do eu: a intimidade como espetáculo” da Paula Sibilia.  
PALAVRAS CHAVE: Mito de Narciso; Debord; Paula Sibilia; Espetacularização; Marcelo 
Alcaraz. 
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UM ESTUDO SOBRE A IDENTIDADE FEMININA NO LIVRO “OUTROS JEITOS DE 

USAR A BOCA” DE RUPI KAUR 

Juliana Campos FARIA (Unespar) 
Melissa França da Paz CUNHA (Unespar) 

RESUMO: O presente trabalho busca investigar o livro contemporâneo “Outros jeitos de usar 
a boca” (2017), da autora indiana Rupi Kaur. “Milk and Honey” (nome original), descreve com 
poemas e ilustrações a mulher na sociedade. Separado em quatro capítulos: “a dor”, “o 
amor”, “a ruptura” e “a cura”, a obra é uma jornada através da feminilidade, da dor e da 
resiliência no ser mulher. O objetivo deste trabalho é analisar a identidade feminina 
construída por Kaur, adotando os conceitos de identidade social por Lopes (2003), 
verificando a construção da feminilidade e assuntos considerados tabus pela sociedade, 
como: sexualidade, emancipação, abuso e trauma. Propomos ainda, uma discussão a 
respeito da estética utilizada no livro adotando Moreira (2016) como referência, para tal 
selecionaremos cerca de 10 poemas para realizar uma análise sobre a relação entre os 
poemas e o indivíduo mulher. Esperamos ao fim do estudo compreender e explicar a 
caracterização feminina realizada por Kaur. 
PALAVRAS-CHAVE: Feminilidade; Identidade; Poema.   
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco A - Sala 03 

SIMPÓSIO 4: RESSIGNIFICAÇÕES POÉTICAS DA MEMÓRIA 
Coordenadora: Profa. Ma. Patricia Barreto Mainardi Maeso 

 
RESUMO: A memória é um elemento importante na literatura e carrega, ela mesma, uma 
dimensão narrativa de reconstrução do passado. Ela associa elementos cognitivos, 
psicológicos e emocionais e cumpre um papel central na existência humana, permitindo 
tanto que façamos tarefas cotidianas, ou que sigamos um processo, quanto que sejamos 
capazes de produzir conhecimento ou apreendê-lo. A memória presentifica eventos, lugares, 
objetos distantes, ou seja, ultrapassa as limitações do espaço para tornar sua imagem 
próxima. O objeto observado num momento vivido em outro tempo ou em outro lugar ganha 
materialidade por meio dela. As cores, os ruídos, os cheiros, as texturas emergem e os 
sentidos se mobilizam para conferir ao momento relembrado uma aura de realidade, de uma 
certa veracidade que não necessariamente se confirma. Paul Ricoeur em História, Memória 
e Esquecimento, aponta o embate entre memória e imaginação e apresenta dois topoi que 
coloca como rivais e complementares. O primeiro é de Platão e “fala da representação 
presente de uma coisa ausente; ele advoga implicitamente o envolvimento da problemática 
da memória pela da imaginação”. O segundo é de Aristóteles e “centrado no tema da 
representação de uma coisa anteriormente percebida, adquirida ou aprendida, preconiza a 
inclusão da problemática da imagem na lembrança”. Em um, a imagem cria memória; noutro, 
a memória cria a imagem. O que nos diz respeito é, entretanto, representação. A memória, 
criando imagens ou sendo criada por elas, é uma representação com aparência de realidade 
e que, em termos literários, não precisa ser verídica, ou absolutamente verídica, para ter 
legitimidade. As visões platônica e aristotélica que Ricoeur aponta têm uma 
complementaridade: a primeira trata do ausente que se faz presente e a segunda, da 
percepção do que está ausente feita presente. Ambas são válidas, possíveis num terreno 
tão enevoado como o da lembrança, no qual a passagem do tempo dilui os contornos da 
verdade e pode torná-la algo diferente daquilo que foi. Mas, ainda assim, é uma 
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representação que existe e é verossímil. Assim, a memória é um elemento essencial da 
criação poética, com a recriação de momentos passados, lembranças, mediados pela forma 
poética. Neste simpósios, serão acolhidos trabalhos que lidam com as recriações poéticas 
mediadas pela memória e que buscam estabelecer de que forma poetas de diferentes 
momentos históricos e lugares reelaboraram memórias em seu fazer poético, 
independentemente da exatidão com que o fazem, mas pela ressignificação que criam, 
sejam mediadas pela emoção, pela razão, pelo movimento no espaço e no tempo ou por 
vivências, elementos capazes de ressignificá-las e transformá-las em poesia. 
 

MEMÓRIA POÉTICA DE UM PATRIARCADO EM RUÍNAS 

Jedielson Dos Santos de SantAna (Unespar) 

RESUMO: Sob a produção poética contemporânea se reflete um dos dilemas mais 
marcantes da sociedade brasileira, o choque de gerações na maneira de se criar laços 
familiares. Se gerações anteriores eram estritamente construídas a partir de um 
paternalismo conservador, essa tendência se rompeu de forma evidente nas últimas 
décadas com o advento das mais diferentes formas de famílias. O patriarcado em crise se 
viu diante de uma geração que questionava muitos de seus métodos, de suas tradições 
muitas vezes traumatizantes, seja para a mulher, criada para ser a esposa submissa, dona 
de casa; seja para os filhos, castigados e até expulsos de casa ao não se encaixar nos 
rígidos padrões esperados; e até mesmo para o pai, ele próprio despreparado para chefiar 
uma família com 20, 25 anos. O objetivo da presente pesquisa é analisar como poetas 
brasileiros deram voz aos conflitos dessas gerações que transitam entre o antigo modelo 
familiar e as novas concepções de paternidade, família e masculinidade a partir de dois 
poemas nacionais relativamente recentes a abordar o tema sob prismas distintos, embora 
com pontos em comum. O primeiro, “Esses Chopes Dourados” (2001), de Jorge Wanderley, 
apresenta um monólogo de um homem de meia idade, pai de família, a refletir sobre suas 
falhas e dirigindo-se ao seu filho. O outro, Carta ao Pai (2014), de Ricardo Domeneck, 
apresenta também um monólogo, dessa vez de um filho se diante do pai em seu leito de 
morte. A partir da reconstrução poética da memória, nos deparamos com um país em plena 
transformação, reavaliando os seus valores. 
 

O PARTIDO DO RITMO E DA POESIA EM “PEDRAS, FLECHAS, LANÇAS, ESPADAS 
& ESPELHOS” 

Kethlyn Costa de OLIVEIRA (UEPG) 
Sandi Patricia POSSEBAM (UEPG) 

RESUMO: O trabalho em questão se ocupa, como objetivo, desenvolver reflexões 
exponenciais sobre “Pedras, Flechas, Lanças, Espadas & Espelhos”, álbum de música 
brasileira enunciado pelo rapper Thiago Elniño (2019) entre outros convidados e convidadas; 
sendo que tal produção catalisa e ressignifica em seus versos, através de um extenso campo 
enunciativo de sentido rítmico, elementos da cultura afro-brasileira em união com a 
subcultura do Hip-hop. A musicalidade reúne denúncias sociais e existenciais ao passo que 
enaltece o rito aos orixás e demais guias espirituais, num embate entre memória e 
imaginação, trazendo em tons de protesto questões socioculturais expoentes que se fazem 
ainda presentes nas vivências da vida urbana negra. Assim é possível conceber a ideia de 
que o autor vive em constantes diálogos com discursos que o antecederam para a 
composição do disco, lidando com as reminiscências do espaço-tempo que toma para si, 
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reapropriando-se da ancestralidade que transfigura e rememora as estruturas do passado 
histórico do povo negro, num movimento de abarcar valor aos que sofreram com o exílio, a 
diáspora e a censura – tendo como resultando, pelas veredas do tempo histórico, a sua 
identidade suprimida, desonrada e negada. O rap de Eliniño (2019) funciona como uma 
engrenagem de escuta, uma vez que discorda dos juízos centrais de controle social, pois 
pela sua poesia as canções carregam mensagens e literalidades sobre cultura, religião, 
sexo, revolta e poder. Para amparar o estudo sobre o álbum são utilizadas as teorias de: 
Bakhtin (1997, 2003); Pecheux (2008, 1997); Meschonnic (2006); Hall (2009, 2015); Miranda 
(s/d, 2011); Souza (2009); Said (1995,2003); Zambrano (2010); Sodré (2017); Prandi (2001); 
entre outras. 
PALAVRAS-CHAVE: Hip-hop; Rap; Poesia; Ritmo; Guias Espirituais. 
 

FIOS DE MEMÓRIA SOB A SOMBRA DE BAOBÁS: LITERATURA, HISTÓRIA E 

POLÍTICA NA POESIA MOÇAMBICANA CONTEMPORÂNEA 

Antônio GALVÃO (IFPR) 

RESUMO: Uma das principais formas de abordar os estudos comparados de literaturas de 
língua portuguesa é a de cotejar textos literários, escritores e contextos históricos específicos 
a partir de uma ênfase que considera as sutis relações entre literatura, história e memória 
no que tange às dimensões de representação de um passado individual ou coletivo à 
tessitura ficcional do texto literário onde os significados primeiros então providos pelo 
discurso histórico são ressignificados pela literatura sem que o “empenho de verdade” caro 
à história interfira nos meandros de uma elaboração ficcional posta à disposição de verdades 
outras. Assim, ao considerarmos as aproximações críticas entre tais literaturas produzidas 
em países africanos de língua portuguesa, Brasil e Portugal é pertinente destacar a poesia 
contemporânea escrita em Moçambique pelo que essa produção literária evoca um conjunto 
de sentidos situados entre a recente luta pela independência do país (1964-1974), a reflexão 
em torno de uma noção de engajamento político do escritor de literatura e as muitas 
ressignificações semânticas tecidas sobre essas relações entre texto poético e contexto 
histórico. É com esse sentido de buscar uma dimensão poética de reconfiguração do 
passado que ora propomos uma leitura de poemas selecionados entre três diferentes poetas 
moçambicanos: José Craveirinha (1922-2003), Luís Carlos Petraquim (1953) e Rui Knopfli 
(1932-1997). Embora diferentes em insistências temáticas e formas de expressão poética, 
os três autores apresentam nos poemas aqui selecionados elementos estéticos 
fundamentais para uma crítica atenta às ressignificações de uma memória situada entre a 
história política de Moçambique e a literatura que a partir daqueles significados atravessa o 
tempo para instituir outros modos de dizer o passado e fazer emergir os muitos fios da 
memória política da nação.  
PALAVRAS-CHAVE: Estudos comparados de literaturas de língua portuguesa; Poesia 
moçambicana contemporânea; Literatura, história e memória; Teoria da poesia 
contemporânea. 

 

"PARA ALÉM DA ESCURIDÃO ONDE IMPERAM OS EVENTOS DO PASSADO": 
MEMÓRIA, LUTO E LIRICIZAÇÃO NO ROMANCE ELEGIA DO IRMÃO, DE JOÃO 

ANZANELLO CARRASCOZA 

Sandro Adriano da SILVA (UNESPAR) 
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RESUMO: Análise e interpretação do romance Elegia do irmão (2019), de João Anzanello 
Carrascoza, a partir das imagens que permeiam a memória lutuosa, acionada pelo pathos 
da perda transfigurada no vigor de uma linguagem que se constitui densa, lírica e 
melancólica. Dividido em duas partes, “Um pouco antes” e “Um pouco depois”, o romance é 
a narrativa da vida de Mara, jovem diagnosticada com doença fatal, a partir das memórias 
afetivas de seu irmão, o narrador autodiegético. O título do romance remete ao gênero 
elegia, uma forma poética de tributo ao luto, o que já deixa entrever toda uma hibridização 
com o gênero poético que se dará, tanto no tratamento da linguagem quanto na própria 
arquitetônica da obra, com a inserção do que poderíamos designar de capítulo-poema e 
constituindo um romance elegíaco. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória; luto; liricização; Elegia do irmão; João Anzanello 
Carrascoza. 
 

UM CONTO CERCADO DE MEMÓRIAS: A PROSA POÉTICA DE ELIZABETH BISHOP 

Patricia Barreto Mainardi MAESO (UNESPAR) 

RESUMO: Questions of Travel (1965), terceiro livro da poeta norte-americana Elizabeth 
Bishop, tem uma estrutura peculiar: dividido em duas partes, Brazil e Elsewhere, ele 
apresenta na primeira delas poemas que representam o país em que a autora criou raízes, 
após 40 anos de errâncias; a segunda, como já diz seu nome, trataria de outros lugares. 
Estes outros lugares, entretanto, resumem-se quase completamente à sua Nova Escócia 
natal. Entre as duas partes, no entanto, uma inserção chama a atenção: um conto em prosa 
poética, chamado “In the Village”. Sua posição estratégica enfatiza a transição entre as duas 
instâncias, apontando uma chave de leitura para a segunda parte do livro, que trata de 
memórias de infância ressignificadas, que jamais foram antes tematizadas pela poeta. Este 
trabalho propõe a leitura e a análise do conto utilizando procedimentos close reading para 
analisar as formas pelas quais a memória é um elemento essencial para a leitura da obra 
como um todo, indicando as mediações que o conto estabelece entre as duas partes. Para 
tanto, faz-se recurso às conceituações do processo da memória como representação em 
Platão, Aristóteles e Ricouer, bem como ao conceito de casa de Bachelard e à ideia de 
reinscrição apontada por Freud.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura norte-americana, Prosa poética, Memória, Representação, 
Movimento. 

 
ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco B - Sala 16 

ÁREA TEMÁTICA: HISTÓRIA, CRÍTICA E TEORIA LITERÁRIA 
 

A REPRESENTAÇÃO DA NARRAÇÃO E DAS PERSONAGENS EM OS 
SALTIMBANCOS, DE CHICO BUARQUE 

Maria Elisa Dias FRAGA (UNESPAR) 

RESUMO: O musical infantil, de Chico Buarque, “Os Saltimbancos” estreou, em 1977. Essa 
peça foi uma tradução e adaptação do musical italiano ‘I Musicanti’, de Sergio Bardotti e Luis 
Enriquez Bacalov, que foi baseada no conto, de Jacob Ludwig Grimm e Wilhelm Grimm (os 
irmãos Grimm), ‘Os músicos da cidade de Bremen’. A peça conta a história de quatro animais 
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(o jumento, o cão, a galinha e a gata) que, insatisfeitos com os maus tratos de seus donos, 
abandonam suas casas e partem para a cidade em busca da fama como músicos. Com o 
objetivo de situar o trabalho dramático, de Buarque, como épico, a pesquisa analisou o papel 
de narrador dos quatro animais, e o papel coletivo deles. Essas características têm por 
finalidade estimular o público a permanecer consciente e buscar o caráter didático que há 
por trás podendo instigar a busca do conhecimento uma vez que essas personagens não 
representam um indivíduo, mas um grupo social específico.  
PALAVRAS-CHAVE: Os Saltimbancos; Chico Buarque; Teatro Épico; Narrador; Teatro e 
Sociedade.   
 

BRECHT NO MUSICAL “OS SALTIMBANCOS”, DE CHICO BUARQUE 

Me. Maria Elisa Dias FRAGA (UNESPAR) 

RESUMO: O musical infantil, de Chico Buarque, “Os Saltimbancos”, estreou em 1977, 
período esse em que o dramaturgo utilizava as características do teatro épico, de Bertolt 
Brecht, em suas obras (Roda Viva, Calabar, Gota d’água, e Ópera do Malandro) como forma 
de crítica à política social implementada pelo governo militar. Essa representação teatral foi 
apresentada como uma tradução e adaptação do trabalho dos italianos Sergio Bardotti e 
Luis Enriquez Bacalov, ‘I Musicanti’, que tiveram inspiração no conto dos irmãos Grimm: ‘Os 
músicos da cidade de Bremen’.  O musical conta a história de quatro bichos – o jumento, o 
cão, a galinha e a gata – que por maus tratos partem para a cidade com o sonho de se 
tornarem um grupo musical. O objetivo central do trabalho é analisar a peça à procura das 
características críticas bretchtianas comuns nos outros trabalhos de Buarque. A primeira 
etapa da pesquisa foi averiguar a presença do estranhamento e distanciamento, 
representados pelas personagens principais e uma possível ligação com a revolução russa 
de 1917, que marcam a crítica social inserida no texto objetivando uma possível mudança 
social.   
PALAVRAS-CHAVE: Os Saltimbancos; Chico Buarque; Teatro Épico; Teatro e Sociedade.  
 
 

ENTRE O TEXTO, O LEITOR E A CULTURA: DIFERENTES ABORDAGENS E 

PERSPECTIVAS DA CRÍTICA LITERÁRIA NO BRASIL DO SÉCULO XX À 
ATUALIDADE 

Rafael Magno de Paula COSTA (UEL/UNESPAR) 

RESUMO: A finalidade do fazer crítico desdobra-se numa gama diversificada de 
possibilidades que ora valorizam os aspectos externos à obra, ora valorizam o texto em si 
como entidade autônoma, ora preconizam a leitura e a recepção do texto como essencial 
para a compreensão do mesmo. A partir desse pressuposto, como discussão inicial, é 
importante considerar o papel da crítica enquanto ação de suma importância para a 
promoção da literatura. O presente artigo tem como objetivo analisar diferentes abordagens 
e perspectivas da crítica literária no Brasil, perpassando por diferentes autores que 
contribuíram com a crítica literária, no sentido de expor as transformações do fazer crítico 
para, ao final, analisar caminhos futuros possíveis para a crítica. Procura-se ainda evidenciar 
as contribuições de alguns dos autores mencionados. Com efeito, diferentes formas trazem 
em si diferentes concepções daquilo que é considerado como literário ao se abordar o texto. 
Desse modo, o trabalho propõe expor e discutir diferentes teorias no sentido de valorizar o 
que é relevante para a tarefa do crítico, bem como para a Literatura.  
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PALAVRAS-CHAVE: Crítica Literária; Teoria da Literatura; Literatura Brasileira.  
 

LUTA E CONSTRUÇÃO DE DIREITOS DAS MULHERESNA LITERATURA 

Pâmela Miranda (UEPG)  

RESUMO: Com a evolução da sociedade pode-se notar que a mulher vem conquistando 
seu espaço e adquirindo cada vez mais voz ativa em meios sociais. Deixando de ser 
subalterna da opressão e do patriarcado, e por entre Leis que foram criadas para ampará-
las, com o direito de uma vida conscienciosa, promovendo um progresso social, cultural, 
político dentre outros. Nesta pesquisa, objetivou -se estabelecer uma relação entre os contos 
Cinderela e Branca de Neve sob uma perspectiva feminista, uma vez que os contos de fadas 
sempre estiveram ao alcance das crianças como primeira leitura de contato. Nesse viés foi 
explorado os estereótipos que representa a mulher ao longo do tempo, utilizando como base 
teórica a obra da autora Chimamanda Ngozi Adichie, Para Educar Crianças Feminista: Um 
Manifesto. A proposta da pesquisa foi analisar o desenvolvimento de direitos adquiridos e 
preconceitos sofridos, que persiste até o século XXI, com base nas obras literárias. É 
abordado algumas questões e reflexões, pesquisando avanços obtidos e o papel da mulher 
dentro da literatura. Buscou-se para as discussões e reflexões, os referenciais teóricos com 
autores renomados sobre gênero, construção de identidade e textos literários concernentes 
ao assunto como Judith Butler, Lúcia Castello Branco, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e 
outros que contribuíram para uma melhor argumentação do tema analisado. A metodologia 
aplicada, foi realizada a partir pesquisas bibliográficas e análises de texto literário, pois a 
mesma oferece meios para auxiliar nas explicações e soluções dos problemas encontrados 
ao decorrer da execução dessa pesquisa.   
PALAVRAS-CHAVE:  Mulheres, direitos das mulheres, igualdade na literatura, 
personagens femininas.  

 

O IMAGINÁRIO DO DIABO RELACIONADO A BRUXARIA EM “AS BRUXAS DE 

SALÉM” DE ARTHUR MILLER 

Larissa Belem BIZARRO (UNESPAR) 

Resumo: O presente trabalho tem como intuito analisar de que forma o imaginário do diabo 
está ligado à bruxaria no universo criado por Arthur Miller na peça “As bruxas de Salém”, 
publicado pela primeira vez em 1953. Na tentativa de apresentar de que forma essas duas 
imagens foram introduzidas no imaginário coletivo ocidental e de que forma estão 
intrinsicamente ligadas. Este respectivo trabalho, também trará uma reflexão de como a 
imagem do feminino foi escrita na história a partir da visão do homem cristão. Como aparato 
teórico para esta pesquisa, a visão do historiador Robert Muchembled, e das pesquisadoras 
Maria Cristina Batalha e Maria Helena Sansão Fontes, serão abordadas. O primeiro conta 
como a imagem do diabo ganhou forma diante da visão do historiador, já as outras duas irão 
descrever como se construiu a imagem da mulher e da bruxa durante o percurso histórico. 
A narrativa acontece em Salém, Massachusetts, na primavera do ano de 1692, quando a 
filha de um importante senhor está aparentemente sob efeitos de bruxaria após dançar na 
floresta com outras meninas da cidade. Diante deste fato, um tribunal inquisidor é montado 
na cidade para julgar essas mulheres, acusando-as de praticar ou não atos de bruxaria. É 
sob esse cenário do século XVII que a imagem da mulher começa a ser relacionada aos 
atos de bruxaria, de maneira que a seguinte peça aborda de forma notória como o imaginário 
do diabo está inteiramente relacionado a esse universo de feitiçaria, onde essa prática dos 
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inquisidores e juízes leigos diante dos tribunais ficou estritamente relacionada ao fato de 
“estarem participando da luta primordial entre o Bem contra o Mal” (MUCHEMBLED, 2001, 
p. 50). 
PALAVRAS-CHAVE: Arthur Miller; Bruxaria; Diabo; Inquisição. 

 

RELAÇÕES ENTRE NARRADOR E (ANTI-)HERÓI MODERNO NA LITERATURA DO 
SÉCULO XX: UMA ANÁLISE DE A METAMORFOSE DE FRANZ KAFKA 

Lincoln Felipe FREITAS (UEPG) 
Orientadora: Silvana OLIVEIRA (UEPG) 

RESUMO: Neste trabalho pretendemos trazer uma reflexão sobre o narrador enquanto 
entidade ficcional e sua relação com o herói ou anti-herói moderno na literatura do século 
XX. Sendo este século um período de extrema instabilidade e brevidade, compreende-se 
que o romance sofreu um processo de “desrealização” se comparado ao romance do século 
XIX. Entendendo que o romance e a novela são as formas literárias que gestaram a figura 
do narrador e a do herói, analisar tais categorias da narrativa pode nos ajudar a compreender 
a literatura de um período em que a experiência humana e o caráter psicológico, subjetivo e 
fragmentado da personagem e/ou do narrador reflete em muito ao estado da humanidade 
no século XX. Como forma de entender tal relação, temos como objeto de estudo a novela 
de Franz Kafka, A metamorfose (1915). Partimos de considerações teóricas de Adorno 
(2003), Rosenfeld (2009) e Derrida (2002), buscando analisar também como a relação do 
narrador com a personagem se dá diante da animalidade e da metamorfose e perda da 
humanidade de Samsa. Este trabalho surge das reflexões das atividades de pesquisa de 
Iniciação Científica ainda em desenvolvimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Animalidade; Herói moderno; Narrador; Século XX 

 
ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco B - Sala 16 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA BRASILEIRA: PRÉ-MODERNISMO E 
MODERNISMO 

 

O CONTORNO DOS POBRES NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Rodrigo Gonçalves SOBRINHO (UFPR) 

Resumo: O trabalho que pretendo apresentar no Seminário de Estudos Linguísticos e 
Literários – SELLF terá como base a elaboração de uma antologia de crônicas e/ou ensaios 
de autores “pré-modernistas” sobre a pobreza. Entre eles podem estar textos de João do 
Rio, Monteiro Lobato, Alcides Maya, Lima Barreto, Hugo de Carvalho Ramos, Olavo Bilac 
e/ou Euclides da Cunha. A ideia é selecionar alguns textos que farão parte da antologia e 
apresentar uma de suas questões relevantes para discutir a temática comum a eles: a 
pobreza. A tentativa de compreensão da perspectiva do(s) intelectual(is) em relação a 
matéria narrada é um dos pontos de interesse de análise, já que não se tratam de textos 
ficcionais propriamente ditos. Tentaremos compreender a temática social, recorrente entre 
autores desse período como um traço de nacionalidade a partir do pensamento de Roberto 
Schwarz em seu artigo “Nacional por subtração”. Este trabalho compõe o esforço da 



 

Versão provisória do Caderno de Resumos do VIII SELLF. 

 

 

Versão provisória do Caderno de Resumos do VIII SELLF. A versão definitiva sairá até o dia 18/11/19. 

77 

delimitação do objeto de uma tese que está ainda em fase de recorte do objeto e 
levantamento de hipóteses de análises. 
Palavras chaves: Pobreza; Intelectual; Nacionalidade. 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco B - Sala 15 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA DE LÍNGUAS ADICIONAIS 
 

A DUPLICIDADE DO INDIVÍDUO E A FRAGMENTAÇÃO DO EU EM FRANKENSTEIN 

OR THE MODERN PROMETHEUS 

Evelyn Kiane Silva SANCHES (UNESPAR) 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da obra “Frankenstein or 
The Modern Prometheus”, da autora Mary Shelley, publicado pela primeira vez em 1818, 
sobre a dualidade do indivíduo e personalidade fragmentada das personagens principais 
Viktor Frankenstein, autointitulado o Criador, e sua Criatura, conhecida na obra apenas por 
Monstro. Viktor Frankenstein é um cientista obcecado em recriar a vida após a morte, para 
isso, mantém-se isolado em ambientes hostis, entre outras situações que culminam na 
debilidade de sua saúde física e psicológica. Diante disso, Viktor é acometido por um colapso 
nervoso, surto psicótico, levando-o a fragmentação de sua personalidade, resultando na 
criação de seu Monstro. Tal pesquisa se desenvolve pela perspectiva bibliográfica, 
especificamente a partir de escritos referentes a psicanálise e literatura, organizados por 
Sandra Paes Barreto Edler, Luiz Alberto Pinheiro de Freitas e José Durval Cavalcanti de 
Albuquerque. Como aporte teórico também é utilizado estudos propostos por Clément 
Rosset e observações acerca do tema de múltiplas identidades em contexto cinematográfico 
a partir da psicologia analítica. 
PALAVRAS-CHAVE: Dualidade; Fragmentação; Psicanálise; Frankenstein. 

 

A BUSCA DO “E SE...?” E A LINGUAGEM UNIVERSAL: A POESIA E OS ENSAIOS DE 

ADRIENNE RICH  

Lucianne Christina Fasolo Normândia MOREIRA (UFPR) 

RESUMO: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, tendo como 
objetivo apresentar a obra poética de Adrienne Rich (1929-2012) e traçar paralelos com seus 
ensaios literários publicados a partir da década de 1990. Serão abordados ensaios presentes 
em três livros: Arts of the Possible, publicado em 2001 mas incluindo reedições de alguns 
ensaios anteriores; What Is Found There: notebooks on poetry and politics, publicado 
primeiramente em 1993 mas reeditado dez anos depois; e por fim, Poetry And Commitment, 
publicado em 2007. Nestes três livros, Rich estabelece seu conceito de poesia como 
possuindo um poder social transformador, uma vez que pode romper a inércia e o desânimo 
presentes em nossa sociedade e convidar seus leitores a refletir sobre experiências 
humanas e imaginar possibilidades futuras e mudanças concretas. Nesse sentido, o que a 
poeta defende é a importância da poesia como possibilitadora do que Ranciére (2018) 
denomina partilha do sensível. Através de uma seleção de poemas, espera-se demonstrar 
como Rich procurou desenvolver um canal de comunicação em sua poesia, a “linguagem 
universal” da experiência poética, até mesmo antes que os ensaios tivessem sido escritos. 
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PALAVRAS-CHAVE: poesia; ensaios; partilha do sensível; Adrienne Rich.  
  

A MITOLOGIA EM RICARDO III, DE SHAKESPEARE 

Danielle Gomes KURTH (UNESPAR) 
Maycon Douglas Geraldo dos SANTOS (UNESPAR) 
Maria Elisa Dias FRAGA (Orientadora – UNESPAR) 

RESUMO: Análise das referências mitológicas que constituem o escopo textual e a 
personagem principal, presentes no decorrer da peça teatral “Ricardo III”, de Shakespeare. 
O principal corpus de análise do trabalho foi a própria peça teatral, tradução de Barbara 
Heliodora (2016), seguida de obras teóricas que ampararam a investigação e sua reflexão, 
as quais foram apresentadas e devidamente descritas ao longo da construção desse 
trabalho. Foi descoberta uma vasta presença de alusões aos seres da mitologia greco-latina, 
encontradas desde as primeiras falas do protagonista, até o último ato. O estudo 
proporcionou a averiguação interpretativa do contraponto das características físicas e 
psicológicas entre Ricardo e as Ninfas. Desse mesmo modo, a possível intenção, do autor, 
em associar o comportamento da personagem principal à figura do Javali, que carrega uma 
simbologia de natureza destruidora e perversa na cultura clássica, tal qual a personagem, 
que foi a causa de muitas mortes no decurso da narrativa. Além disso, somado a esses, 
também foram mencionados outros seres divinos mítico-lendários, tais como: Mercúrio, 
Hades e as Fúrias. Desta forma, após identificar as referências e analisá-las, delineando um 
paralelo entre o que foi encontrado na peça e os mitos em si, foi considerado que a 
simbologia que cerca o animal, javali, é a figura que mais representa as ações e o próprio 
Duque Ricardo. E, não somente, um dos fatores que podem ter influenciado Shakespeare a 
se servir da mitologia em sua obra, tenha sido a presença dessa cultura em sua época. 
PALAVRAS-CHAVE: Ricardo III; Shakespeare; Mitologia; Javali. 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIDA E AS OPINIÕES DO CAVALHEIRO TRISTRAM 
SHANDY, DE LAURENCE STERNE 

Rossana Rossigali (UnC) 

RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo tecer considerações acerca de A vida 
e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, de Laurence Sterne (1713-1768), autor que 
influenciou Machado de Assis e foi precursor de James Joyce e Virginia Woolf. Trata-se de 
uma das obras mais relevantes da literatura inglesa - um best-seller do século XVIII, 
publicado originalmente entre 1759 e 1767, em 9 volumes, que inaugurou o meta-romance. 
Não obstante constituir-se em um romance psicológico, não deixava de refletir o panorama 
histórico europeu da época, marcado pela rivalidade entre Inglaterra e França. Apesar da 
saúde delicada, Sterne nutria um total desprezo pela seriedade, característica que pode ser 
observada em diversas passagens do livro em análise, o qual, dentre outras técnicas 
utilizadas, emprega a própria tipografia como meio de expressão e o envolvimento de um 
jogo com a descontinuidade entre o tempo do relógio e o tempo psicológico da leitura. 
Importa, também, mencionar a presença das digressões, desvios da narrativa principal que 
compõem grande parte da produção literária em apreço - um trabalho, em síntese, dedicado 
a quebrar todas as regras. O aporte teórico utilizado para o desenvolvimento deste estudo 
apoia-se em autores como Angélica Soares, José Paulo Paes, Nelly Novaes Coelho e Vítor 
Manuel Aguiar e Silva.  
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PALAVRAS-CHAVE: Laurence Sterne; A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy; 
Literatura inglesa. 
 

“O HOMEM QUE ADORAVA FLORES”, DE STEPHEN KING: GÓTICO E FAZ DE 
CONTA 

Thatiane PROCHNER (UEPG) 

RESUMO: No conto “O homem que adorava flores” (The man who loved flowers), da obra 
Sombras da Noite (Night Shift, 1978), de Stephen King, o protagonista sem nome esconde 
um passado obscuro que se revela quando comete homicídios contra jovens moças em um 
cenário de primavera. O rapaz acredita que a repetição de um ato seu pode lhe deixar mais 
próximo daquela pessoa a quem muito amou nesse passado; para tanto, ele adentra em um 
mundo de faz de conta e assume uma posição de salvador de suas vítimas através do 
assassinato. Psicologicamente obcecado por uma mulher, o rapaz passa de uma imagem 
de beleza a uma imagem aterrorizante. Através de uma leitura e análise centrípeta do conto, 
segundo a classificação de Stierle (1979), este artigo pretende abordar alguns aspectos do 
jogo de faz de conta no processo de escrita, desenvolvido por Walton (1990), ao mesmo 
tempo em que observa aspectos psicológicos do personagem em questão, seguindo as 
teorias desenvolvidas por Freud (1908) e comentadas por Brhum (2002). Além disso, 
elementos literários do texto serão levados em conta, especialmente no que tange à 
simbologia atrelada à atmosfera do mundo gótico. Tal perspectiva apresenta, em partes, o 
que se poderia chamar de teoria estética adotada pelo escritor, dentro do conjunto de obras 
denominadas “literatura de massa”. 
PALAVRAS-CHAVE: análise centrípeta; faz de conta; perfil psicológico; gótico. 
 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco C - Sala 19 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA E ENSINO 
 

O TEATRO DIDÁTICO DE BERTOLT BRECHT: UMA POSSIBILIDADE DE 

INTERVENÇÃO SOCIAL NA ESCOLA 

Viviane Prass GALVÃO 
Gislaine Vilma Vidal Kazeker SIQUEIRA 

RESUMO: O presente estudo busca analisar as peças didáticas de Bertold Brecht como 
possibilidade de modificação da realidade social dos estudantes em período escolar. A 
pesquisa parte de estudos das peças didáticas de Bertold Brecht e as possibilidades ao 
diálogo entre o teatro e a educação escolar. O estudo se fundamenta em referenciais 
teóricos ligados a educação e ao teatro, tendo como suporte a teoria brechtiana sobre o 
teatro, estudos de Koudela sobre o teatro didático e autores que abordam sobre a educação. 
O trabalho com as peças didáticas pode possibilitar aos estudantes o reconhecimento e a 
mudança da realidade em que estão inseridos, utilizando o teatro como elemento de 
mudança social e não apenas como fonte de interpretação do mundo. A escola deve cumprir 
o papel de formar um cidadão atuante em sociedade e sendo assim, objetiva-se apresentar 
o teatro brechtiano, diante das inquietações educacionais, proporcionando essa formação 
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crítica através do trabalho com as peças didáticas, à luz de considerações teóricas 
desenvolvidas pelo dramaturgo alemão. 
PALAVRAS-CHAVE: Teatro; didático; Escola; Sociedade; Crítica. 
 

 

A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO NA INTERPRETAÇÃO  

Maria do Socorro Sosinho FURTADO (UNIFESSPA)  

RESUMO: Esta apresentação visa demonstrar, através de pesquisa bibliográfica, a 
influência e a importância do contexto na interpretação de textos. Sabe-se que o ato de ler 
não significa apenas a decodificação e leitura de um enunciado, por isso torna-se necessário 
que o leitor tome consciência da necessidade da interpretação dos elementos exteriores ao 
texto. É de suma importância que durante a leitura seja levado em consideração todo o 
contexto que envolve o enunciado. Nesse sentido, enfatiza-se que a leitura é base da 
formação intelectual do ser humano, uma vez que o processo de decodificação dos símbolos 
abrange um pensamento crítico e reflexivo no ato da leitura para que haja a devida 
compreensão do texto.  Um leitor competente será sempre aquele que interage com o texto, 
faz uso do seu conhecimento de mundo e observa o contexto de cada situação. O estudo 
de pesquisa feito veio corroborar o conhecimento empírico de que, saber ler, não é apenas 
decodificar símbolos e formar palavras. É necessário que conhecimentos linguísticos e 
sociais sejam utilizados para interpretação do texto e que haja maior informação sobre este 
tema, para que o leitor venha a perceber a importância do reconhecimento contextual no ato 
de ler. Nesse sentido, tomaremos como base os trabalhos bibliográficos de autores 
renomados como: Solé (1998); Gonçalves (2008); Rauen (2010); Kock & Elias (2011), entre 
outros. Outrossim utilizaremos a obra literária de Clarice Lispector, A mulher que matou os 
peixes, onde a autora escreve sobre assuntos que permitem a aproximação do leitor com o 
texto, propiciando a interação necessária descrita por Solé (1998) para a produção de 
sentido que requer o conhecimento fora do texto.   
PALAVRAS-CHAVE: Texto; contexto; interpretação; literatura; leitor. 
 

LEITURA E ENCANTAMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE 
ENCONTROS ENTRE LEITORES 

Aline Olegário HERMANN (UNESPAR) 

RESUMO: O presente trabalho apresenta um relatório de experiência parcial de um Projeto 
de Iniciação Científica (PIC), em andamento, intitulado “Leitura e encantamento: formando 
leitores para ler o mundo”. O projeto em questão tem como tema central a formação de 
leitores através da leitura literária e se sustenta na metodologia baseada no método do 
acaso, da vontade e da igualdade proposta por Jacques Rancière.  Os relatos dos encontros 
que aqui serão expostos foram realizados na Escola Municipal Almirante Tamandaré, em 
Paranaguá, com alunos da turma do 4º ano A. Tais encontros tiveram como objetivo a 
criação de um espaço de leitura distanciado das praticas pedagógicas tradicionais, sendo a 
principal característica a anulação da relação professor-aluno. Nesse sentido, os encontros 
foram pensados como o lugar de união entre leitores, que compartilharão suas impressões 
acerca dos livros e, juntos, irão criar um portfólio, criado tanto para recordar as sensações 
despertadas pela leitura literária quanto para criar o sentido de afeto. O que se espera, como 
resultados desses encontros, é que cada leitor tenha vontade, livre e apaixonada, de abrir 
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um livro e lê-lo apenas por desejo próprio, sem que o faça por motivo de imposição ou 
avaliação posterior. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Formação de leitores; Experiência; Vontade; Igualdade. 

 
ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 

 

19h - Bloco C - Sala 19 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO: PROPOSTA DE ANÁLISE DE FITA VERDE NO CABELO 

(NOVA VELHA ESTÓRIA), DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

Alessandra Regina de CARVALHO (PG-UEM)  

RESUMO: Os estudos envolvendo a Estética da Recepção (Hans Robert Jauss) e a 
Sociologia da Leitura vêm contribuindo, significativamente, com os processos de leitura e 
formação do leitor. A proposta dessa comunicação é a de apresentar possibilidade de 
análise do conto Fita Verde no Cabelo (Nova velha estória), de João Guimarães Rosa à luz 
da Estética da Recepção. O objetivo é o de mostrar proposta de recepção desse conto por 
crianças e adolescentes em sala de aula, de forma a auxiliar no desenvolvimento de 
mudança no horizonte de expectativa do leitor ativo no processo dinâmico de leitura, e 
compreensão dos sentidos do texto. Para tanto, serão feitas sugestões acerca dos 
elementos necessários à leitura da obra de Guimarães Rosa e outras informações 
necessários à compreensão. O suporte teórico presente à análise será Hans Robert Jauss, 
Robert Escarpit, Regina Zilberman, Nelly Novaes Coelho, Bruno Bettelheim, entre outros.   
PALAVRAS-CHAVE: Estética da Recepção; Sociologia da Leitura; Literatura infantojuvenil; 
João Guimarães Rosa.   

 

DA ESTRANHA FAMILIARIDADE AO DISCURSO ADOLESCENTE: OS BEST-SELLERS 

Maria do Rosário Silva Leite (UFPB) 

O discurso ficcional contemporâneo destaca os Best-Sellers como a principal leitura entre 
os jovens e a cada dia adquirem mais espaço nas estantes destes leitores ávidos por 
aventura, romance e fantasia. Nesse sentido, as novas narrativas adquirem um lugar 
propício para englobar a demanda de novos leitores e utilizá-la em benefício do estímulo à 
leitura, pois, mesmo esta literatura sendo considerada inferior por muitos críticos, retrata e 
resgata a realidade dessa cultura juvenil, seja reinventando mitos, lendas ou mesmo contos 
de fada. Desta forma, os best-sellers entram como mediadores e porta de entrada para os 
leitores iniciantes, pois se voltam para o contexto atual, tratando geralmente de temas que 
estão presentes na vivência destes adolescentes, fato esse que promove uma identificação 
com as obras. Nesse enfoque, nosso trabalho pretende discorrer sobre a “estranha 
familiaridade”, segundo Maria do Rosário Valencise Gregolin, que os textos da saga 
Crepúsculo (Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer), da autora Stephenie Meyer 
promovem, através de uma releitura dos contos de fada presentes na obra como forma 
integradora da cultura juvenil. Nesse sentido, a retomada a antigos temas adquire nova 
roupagem apresentando de príncipes contemporâneos a mocinhas audazes utilizar e 
através desse canal de leitura promover o constante contato com textos literários, fato esse 
que, ampliará os horizontes destes leitores, fazendo-os assim, refletirem criticamente, além 
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de desenvolver sua familiaridade com o discurso literário estabelecendo uma ponte até os 
livros e autores geralmente considerados canonizados. Para embasar nosso trabalho 
utilizamos autores como: CHARTIER (1999), COLOMER (2003), COSSON (2007), 
FURTADO (2014), LAJOLO (2001). 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes; Contos de fada; Best-Sellers. 
 

ESTUDOS LITERÁRIOS - 07/11/19 - NOITE 
 

19h - Bloco C - Sala 20 

ÁREA TEMÁTICA: LITERATURA PORTUGUESA 
 

A HUMANIZAÇÃO E A DESUMANIZAÇÃO EM ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, DE 
JOSÉ SARAMAGO 

Adriane Ferreira (UNESPAR) 

Resumo: Este trabalho visa apresentar uma análise sobre o processo de humanização e 
desumanização experienciados pelos personagens do romance Ensaio sobre a cegueira, de 
José Saramago. No decorrer do estudo será analisada a cegueira descrita na obra, 
compreendida como uma alegoria que representa a cegueira da sociedade em si. Também 
será possível verificar de que forma ela se configura e o que representa, fazendo referência 
e pontuando situações semelhantes na sociedade contemporânea. Para compor esse 
estudo será investigado, ainda, o conceito de “barbárie civilizadora”, proposto por Michael 
Löwy, evidenciando como tal conceito está representando em alguns episódios do romance, 
bem como serão apresentadas algumas considerações sobre os conceitos de humanização 
versus desumanização, propostos por Giorgio Agamben e de inumano, conforme o 
pensamento de Marcelo Viñar. Serão destacadas algumas passagens na obra nas quais 
ficam evidentes esse processo de humanização e desumanização dos personagens, à 
medida que os mesmos são postos em situações de extrema violência e barbárie, também 
será ressaltada a natureza inumana do ser humano. 
PALAVRAS-CHAVE: Humanização; Desumanização; Barbárie. 
 
 

A VIOLÊNCIA E A OBJETIFICAÇÃO FEMININA EM “A CABELEIREIRA”, DE INÊS 

PEDROSA 

Ana Clara Rodrigues CARVALHO, UNESPAR  

Resumo: Este trabalho pretende analisar a violência e a objetificação da mulher no conto 
“A cabeleireira”, da escritora portuguesa Inês Pedrosa. Para tanto, utilizar-se-á de conceitos 
como objetificação e dicotomia sujeito/objeto, pertencentes ao universo da Crítica Feminista, 
e a violência simbólica proposta por Pierre Bourdieu. Tenciona-se também apresentar um 
panorama geral da produção literária de Inês Pedrosa, ressaltando seus principais temas e 
algumas de suas considerações acerca do papel e lugar que a mulher ocupa na sociedade. 
A pesquisa justifica-se pela relevância de se discutir a violência contra a mulher, diante de 
tantos casos de feminicídio noticiados diariamente, e pela oportunidade de introduzir os 
trabalhos de Inês Pedrosa para um público leitor ainda alheio a seus textos. Em “A 
cabeleireira” é narrado, pela própria protagonista, a violência simbólica bem como a 
objetificação de uma mulher ocorrida desde a infância. Violentada e humilhada por seu 
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marido por anos, ela revida todo um sofrimento acumulado e silenciado ao longo de sua 
existência por meio de um ato violento: assassina seu marido com 29 tesouradas.  
PALAVRAS-CHAVE: Crítica Feminista; Objetificação; Violência Simbólica. 

 

A MORTE E SUAS TRÊS FASES: AUSÊNCIA, REPRESENTAÇÃO E 

PERSONIFICAÇÃO EM AS INTERMITÊNICAS DA MORTE, DE JOSÉ SARAMAGO  

Gabriela Luisa Mocelin dos SANTOS (UNESPAR) 

RESUMO: Este trabalho visa apresentar uma análise sobre as três fases da morte presentes 
no romance As Intermitências da Morte, de José Saramago. No decorrer do estudo 
apresentamos sumariamente sobre o autor do livro, José Saramago pontuando motivos de 
como suas obras literárias tornaram-se universais, conforme descrito por Leyla Perrone-
Moisés. Após, apresentaremos um panorama sobre a concepção histórica da morte, como 
também do imaginário da representação da morte, segundo os autores Philippe Ariès e 
Alessandra Accorsi Trindade, que auxiliaram na análise sobre a morte na obra. Essa análise 
irá abordar as três temáticas principais da obra: a abordagem social da morte, a metafórica 
– relacionada a seus estereótipos e seu imaginário – e, por fim, a ideia humanizadora da 
arte e do amor. Serão destacadas algumas passagens na obra nas quais ficam evidentes 
de como a ausência/presença da morte influencia na manutenção do sistema social, bem 
como as atitudes dos personagens da obra perante a morte, e também como a arte e o amor 
humanizaram a sociedade descrita na obra. 
PALAVRAS CHAVES: Morte; Sociedade; Imaginário da morte; Humanização. 

 

VIAGEM AO DESCONHECIDO: UMA PERSPECTIVA SOCIAL EM BUSCA DA 

AUTORREALIZAÇÃO 

Letícia NASCIMENTO (UNESPAR) 

Resumo: O presente trabalho tem a intenção de analisar as relações do sujeito e suas ações 
em convivência com a sociedade. Segundo o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade 
prevalece sobre o indivíduo, fazendo com que todos se adaptem as normas criadas pelo 
homem, então, sucessivamente todos esperam que você ande em perfeito acordo com a 
normalidade, pois ir contra a cultura, a sociedade e os costumes causa certo desconforto. 
Em alguns textos literários, como O conto da ilha desconhecida, de José Saramago, o tema 
da viagem surge como motivador de estranheza e descoberta. Nele, o homem que queria o 
barco foi à porta das petições fazer um pedido inusitado e de forma audaciosa: ficou ali por 
três longos dias a pedir um barco para encontrar uma ilha desconhecida. Foi chamado de 
louco e com sua teimosia importunou o palácio e a vizinhança. Já no conto “A terceira 
margem do rio”, de João Guimarães Rosa, é possível perceber esta ação de involução, uma 
viagem que ninguém esperava, na qual o homem que partiu numa canoa, uma figura de pai 
descrita no início como normal, como “cumpridor e ordeiro”, mas que de repente decide 
encomendar uma canoa especial para si e sai sem falar absolutamente nada sobre sua 
súbita ação. Os dois personagens têm características semelhantes: são obcecados e 
persistentes, lutam pelas suas escolhas, não fazem o que os outros esperam para serem 
felizes, fazem o contrário do que a sociedade espera, sendo tachados muitas vezes de 
loucos pelas suas ações consideradas anormais. Esse ato de movimento regressivo é o que 
torna os contos tentadores e atraentes. Neles, o tema da viagem entrelaça-se ao 
desconhecido, ao não familiar e ao descobrimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade; Viagem; Desconhecido. 
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A TRISTE POEIRA DO SER NOS POEMAS “KASSANDRA”, “MEDEIA” E 
“EURYDICE”, DE SOPHIA DE MELLO B. ANDRESEN 

Cristian PAGOTO (UNESPAR) 

RESUMO: Os mitos permanecem presentes na cultura ocidental, ainda que disfarçados, 
modificados ou latentes, demonstrando sua vitalidade e força. A literatura é um discurso 
prenhe de mitos, tecida por imagens, por símbolos e arquétipos que reaparecem 
periodicamente nas criações humanas e são reinventados indefinidamente. A poesia 
permite, portanto, a sobrevivência e vivacidade do mito, pois ela estabelece um sentido 
autêntico para o homem e para o seu destino, tal como no passado as narrativas míticas 
guiaram os homens em sua conduta existencial, narrando, explicando e revelando os 
mistérios, os medos, as esperanças. Partindo dessa perspectiva, pensa-se a poesia lírica 
como um manancial de mitos e como o lugar onde a palavra poética se converte naquilo que 
Ernest Cassirer definiu “como arquipotência, onde radica todo o ser e todo acontecer”. Neste 
sentido, este trabalho apresenta uma leitura de três poemas de Sophia de Mello Breyner 
Andresen: “Kassandra”, “Medeia” e “Eurydice”, presentes no livro Dia do mar. Mais que 
motivos líricos, os mitos aí presentes revelam um olhar acerca da condição humana e do 
Ser e Estar no mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Mito; Existência. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA DOR NA POESIA DE FLORBELA ESPANCA 

Sílvia Celeonir Gonaçalves CORRÊA (UNESPAR) 

Resumo: O presente projeto tem como tema principal a representação da Dor na poesia de 
Florbela Espanca (1894-1930), buscando esclarecer como tal sentimento é representado 
esteticamente e quais imagens estão ligadas a ele. Trata-se de uma emoção que está 
presente em muitos dos versos da poetisa e um leitor, mesmo que leia pela primeira vez os 
seus poemas, perceberá (e também poderá sentir) como é recorrente e significativa a 
presença da Dor neles. Não se trata, contudo, transpor o universo pessoal para escrita, pois 
ao tematizar sobre a Dor, Florbela a universaliza, mostrando ao leitor que somos da mesma 
natureza: sentimos e vivenciamos a Dor. Nesse sentido, nosso objetivo é apresentar a 
poética da Dor presente em alguns poemas de Florbela e analisar seus sentidos 
epistemológico e poético. Também analisar símbolos, metáforas, comportamentos 
expressivos da Dor, que fomentavam a poética de Florbela. Trata-se de uma pesquisa 
bastante relevante, pois a Dor não é um tema plenamente explorado, isto porque o homem 
pós-moderno procura evitá-la, escondê-la e negá-la. Parece preferir transmitir apenas ideias 
do que gostaria de sentir e não do que sente realmente.  
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Florbela Espanca; Dor. 
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