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PROGRAMAÇÃO 

09 de novembro de 2020 

Língua, Ensino e Interculturalidade 

 

13h30min – Abertura (transmitida pela UEGTV) 

Representantes da Comissão Organizadora do I SIELLI e XIX 
Encontro de Letras e gestores da UEG: 

Apresentação cultural 

Cantor Laercio Correntina 

 

14h às 15h – Conferência (transmitida pela UEGTV) 

Português como língua pluricêntrica: das questões linguísticas aos 
contextos históricos 

Prof. Dr. Paulo Osório – Universidade da Beira Interior (Portugal) 

Mediadora: Profa. Dra. Marília Silva Vieira 

Suplente: Profa. Dra. Kênia Siqueira 

 

17h às 18h30min – Mesa-redonda 1 (transmitida pela UEGTV) 

Gêneros textuais e ensino de língua 

Profa. Dra. Dora Riestra – Universidade de Río Negro (Argentina) 

Profa. Dra. Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu (UERJ) 

Mediador: Prof. Dr. Eleone Ferraz de Assis 

Suplente: Profa. Dra. Darcilia Simões 

 

 

19h45min às 21h45min – Mesa-redonda 2 (transmitida pela UEGTV) 

 



 

 

5 

Descrição linguística sob um olhar intercultural 

Prof. Dr. Antônio Carlos Santana (UEMS) 

Prof. Dr. Sinval Martins (UFG) 

Mediadora: Profa. Dra. Déborah Magalhães de Barros 

Suplente: Profa. Dra. Marília Silva Vieira 

 

10 de novembro de 2020 

Literatura e Interculturalidade 

 

14h às 15h – Conferência (transmitida pela UEGTV) 

As fontes históricas da poesia medieval 

Profa. Dra. Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 

Mediadora: Profa. Dra. Márcia Maria de Melo Araújo 

Suplente: Profa. Dra. Nismária Alves David 

 

15h30min às 16h30min – Sessão com o escritor Luís Serguilha 
(transmitida pela UEGTV) 

Mediadora:  Profa. Dra. Nismária Alves David 

Suplente: Profa. Dra. Márcia Maria de Melo Araújo 

 

17h às 18h30min – Mesa-redonda 1 (transmitida pela UEGTV) 

100 anos de Clarice Lispector 

Profa. Dra. Fani Tabak (UFTM) 

Profa. Dra. Luciana Borges (UFCAT) 

Mediadora: Prof. Dr. Paulo Alberto Sales 

Suplente: Prof. Dr. Ewerton Ignácio de Freitas 

 

 

 

19h45min às 21h45min – Mesa-redonda 2 (transmitida pela UEGTV) 
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Lírica em tempos de ressignificação 

Profa. Dra. Célia Sebastiana da Silva (UFG) 

Profa. Dra. Kelcilene Grácia-Rodrigues (UFMS) 

Mediador: Prof. Dr. Alexandre Bonafim Felizardo 

Suplente: Prof. Dr. José Elias Pinheiro Neto 

 

11 de novembro de 2020 

Línguas estrangeiras e Interculturalidade 

 

14h às 15h – Conferência (transmitida pela UEGTV) 

Ressignificando a Interculturalidade 

Prof. Dr. Lynn Mário Menezes de Souza (USP) 

Mediadora: Profa. Dra. Carla Conti de Freitas 

Suplente: Profa. Dra. Cristiane Rosa Lopes 

 

17h às 18h30min – Mesa-redonda 1 (transmitida pela UEGTV) 

Práxis em ressignificação na formação de professoras(as) de línguas 

Profa. Dra. Mariana Rosa Mastrela de Andrade (UnB) 

Profa. Dra. Viviane Pires Viana Silvestre (UEG) 

Mediadora: Ma. Michely Gomes Avelar 

Suplente: Profa. Dra. Mislainy de Andrade 

 

19h45min às 21h45min – Mesa-redonda 2 (transmitida pela UEGTV) 

Formação de professores de línguas estrangeiras: diálogos 
interculturais 

Dra. Paula Renata Almeida Lima (IFG) 

Dra. Barbra Sabota Silva (UEG) 

Mediadora: Profa. Dra. Cristiane Rosa Lopes 

Suplente: Prof. Dr. Claude René Detienne 
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12 de novembro de 2020 
Pôsteres, Simpósios Temáticos, Minicursos e 

Lançamento de livros 

 

14h  às 15h - Vídeo-pôsteres de Língua, Interculturalidade e Ensino 
(transmitidos pelo canal do POSLLI no Youtube) 

16h30min às 17h30min – Simpósios Temáticos (Google Meet) 

19h45 min às 21h – Lançamento de Livros (UEGTV) 

 

13 de novembro de 2020 
Pôsteres, Simpósios Temáticos, Minicursos e 

Conferência de Encerramento 

 

14h  às 15h - Vídeo-pôsteres de Literatura, Interculturalidade e Ensino 
(transmitidos pelo canal do POSLLI no Youtube) 

16h30min às 17h30min – Simpósios Temáticos (Google Meet) 

19h45 min às 21h – Conferência de Encerramento (UEGTV) 

21h – Encerramento (UEGTV) 
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PÔSTERES  

 

 AS CARTAS DO VIDENTE E UMA ESTADIA NO INFERNO: MÉTODO 
E CRIAÇÃO NA POESIA DE RIMBAUD 

 

Gabriel Alves Fernandes (UFG) 

 

Este trabalho partiu da hipótese de que há, na obra do poeta Arthur Rimbaud, 

uma sistematização da criação literária, fundamentalmente, nas Cartas do 

vidente (1871) e na sua coletânea Uma estadia no inferno (1873). O objetivo se 

concentrou em correlacionar a teoria das Cartas ao novo empreendimento 

poético de Rimbaud no pós-vidência, à luz das considerações de Blanchot (2011), 

Vicente (2010), Coelho (1995), Lima (1993), Collot (2018), Berardinelli (2007), 

Friedrich (1991), Felman (1978) e Rimbaud [(1994); (1995); (1998); (2009)]. 

Considerada pelo seu confidente e ex-professor de retórica, Georges Izambard, 

como a profissão de uma fé “literaturicida”, essas cartas constituem um manifesto 

pelo futuro da poesia rumo ao “desconhecido”: reconhecendo toda a poesia, da 

grega à romântica, como idiota, reclamando liberdade aos novos, reivindicando a 

nova significação do eu, Rimbaud preconiza um dogma (“tornar-se vidente”) e 

um método (“o desregramento de todos os sentidos”), para encontrar uma 

“linguagem nova” em uma poesia autenticamente objetiva. De fato, constatei que, 

para desenvolver um empreendimento lírico, Rimbaud se valeu de uma 

interiorização seguida de um autoconhecimento, processo alucinatório e 

alquímico que remonta à teoria da vidência, segundo a qual o sujeito seria o seu 

próprio objeto. A imbricação do manejo da língua com as imagens de um eu 

interior, mediada por uma introjeção vertiginosa em um inferno de locus pré-

pessoal, se dá em Uma estadia no inferno, cuja reformulação lírica já anuncia as 

visões das Iluminações (1872-1875).  

 

Palavras-chave: Rimbaud. Cartas do vidente. Uma estadia no inferno. Poesia. 

 

 

A CONFIGURAÇÃO DA VOZ E A ORGANIZAÇÃO ORACIONAL DO 

PORTUGUÊS  BRASILEIRO 

 

Maria Olívia Rosário da Costa (UEG)  

 

Investiga-se a produtividade das vozes ativa e média, verificando-se em que 

medida essas vozes  sofrem alterações. Tem-se percebido que elementos 

pragmático-discursivos orientam a escolha do falante  por um ou outro tipo de 

voz, bem como motivam as mudanças em curso. Os dados de língua em uso são 

do Corpus Fala Goiana e o aporte teórico da Linguística Centrada no Uso, 

conforme Barros (2011, 2016),  Camacho (2002, 2003), Cezario e Furtado da 

Cunha (2013), Givón (1984, 1990), Hopper e Thompson   (1980),      Langacker    
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(2013), Oliveira e Rosário ( 2015), Furtado da Cunha e Souza (2011) e Kemmer 

(1993).  Conclui-se que as mudanças não são arbitrárias.  

 

Palavras-chave: Voz ativa e média. Contexto. Fala goiana. Funcionalismo.   

 

A ESCRITA DE SI NO TWITTER: DISCURSIVIDADES DE ALUNOS 

FRENTE AOS ESTUDOS REMOTOS NA PANDEMIA DE 2020 

Ana Beatriz S. Brandão de Souza (UFMS) 

 Laura Machado de Mello (UFMS) 

Profa. Dra. Elizabete Aparecida Marques (UFMS) 

O Twitter, configurado enquanto espaço discursivo dos sentidos do ordinário 

(SILVEIRA, 2015), faz emergir as práticas de escrita de si (FOUCAULT, 2004) 

como foco principal no uso da plataforma. Em tempos de pandemia da Covid-19, 

o isolamento social impulsionou o uso das mídias sociais digitais não apenas no 

âmbito do entretenimento, mas também na área educacional de ensino-

aprendizagem, transição que desestabilizou quaisquer relações com o real 

conhecido (DE CERTEAU, 2017) já vivido na história. Diante do cenário descrito 

até aqui, objetivamos, sob o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso 

de linha francesa, mais afinada aos pressupostos foucaultianos, problematizar as 

dizibilidades proferidas, no Twitter, por alunos em relação aos estudos remotos. 

Para tanto, pesquisamos, na barra de procura   da rede    social,    as    frases “não  

consigo estudar na quarentena”, “estou gostando de estudar na quarentena” e 

recortamos 3 sequências enunciativas para análise. Nas materialidades, notamos 

o uso recorrente de adjetivos pejorativos relacionados aos próprios sujeitos-

usuários, como “burra”, “inútil”, “lixo”, em relação aos seus processos de estudo 

no contexto atual, inscrevendo, sob essa nova ordem, a formação de um regime 

educacional determinante.  

 

Palavras-chave: Ensino remoto. Alunos. Discurso. Rede social.  

 

 

A LEITURA DAS OBRAS MACHADIANAS COMO VETORES PARA O 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

Lucas Pessoa Figueredo da Silva (Sesi) 

Vilmar do Nascimento Rocha (Sesi) 

O estudo aqui trata-se da leitura das obras do literato Machado de Assis e tem 

como objetivo principal incentivar o interesse, capacidade de leitura, ampliação 

e entendimento, pelos alunos da 2ª série do Ensino Médio, das obras literárias 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Os objetivos específicos 

são:criar e mediar um grupo de estudos de alunos-leitores com foco nas obras 

literárias; fazer com que os alunos-leitores compreendam as obras citadas, já que 

os alunos-leitores realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as 
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provas dos mais variados vestibulares e, ainda, promover possibilidades para que 

os alunos-leitores possam realizar as avaliações oficiais com mais desenvoltura, 

domínio e aptidão da Literatura Brasileira do século XIX. A inquietação para o 

estudo dessa temática se fundamenta no aprendizado, perante as obras citadas, 

levando a evidenciar a importância das escolas literárias em que o escritor 

Machado de Assis esteve. O estudo está pautado, principalmente, nos escritos de 

Cândido (2011) que trata da literatura como uma necessidade fisiológica do ser 

humano e de Gotlib (1991) que trata dos contos de Machado de Assis como uma 

forma de compreensão da natureza humana. A metodologia é quali-quantitativa 

e possui seu locus de pesquisa a Escola Sesi Anísio Teixeira, onde serão eleitos 

dezesseis pessoas para integrarem o grupo, participarem da entrevista e 

responder aos questionários, os quais são instrumentos da pesquisa. Por fim, 

espera-se, assim, encontrar os resultados que possam contribuir para o contexto 

onde a pesquisa será realizada. 

Palavras-chave: Machado de Assis, Alunos-Leitores e Exame Nacional do 

Ensino Médio. 

 

A MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM O ASNO DE OURO: UM 

OLHAR SOBRE AS FESTIVIDADES DO DEUS RISO 

Vinícius Medeiros dos Santos (UNESP/FAPESP/BEPE) 

Neste estudo, refletimos sobre a manifestação da violência em O asno de ouro, de 

Apuleio, de modo a conferir a sua expressão durante as festividades em 

homenagem ao deus Riso. Nosso objetivo é examinar, por um lado, de que 

maneira a manifestação da violência realiza-se durante essas celebrações e, por 

outro lado, de que modo sua expressão contribui para o desenvolvimento da 

narrativa apuleiana como um todo. Nossa fundamentação teórica é pautada pelos 

estudos do romance antigo romano (BAKHTIN, 1988; ALBRECHT, 1997; 

HOFMANN, 1999; CARDOSO, 2011), da obra e seu contexto de produção 

(ANDERSON, 1984; WINKLER, 1991; SHUMATE, 1996; SANDY, 1997; 

HARRISON, 2013; PEREIRA, 2016), do autor (HAIGHT, 1927; TATUM, 1979; 

SANDY, 1999; CARVER, 2007; FLETCHER, 2014) e da violência (ARENDT, 

1969; MICHAUD, 1989; GARRAFFONI, 1999; 2004, 2009; ZIZEK, 2014). Por 

meio de uma abordagem fenomenológico-hermenêutica, analisamos os aspectos 

propostos de maneira reflexiva e crítica a fim de melhor entendermos os modos 

pelos quais a manifestação da violência ocorre durante as festividades do deus 

Riso, em O asno de ouro. Como resultados, indicamos que a manifestação da 

violência é essencial para a organização das celebrações em nome do deus Riso, 

sendo tanto a sua força propulsora quanto a base para o seu desenvolvimento. 

Como conclusão, apontamos que a trama relativamente à passagem em 

homenagem ao deus Riso é marcada por imprecisões narrativas que são 

elaboradamente organizadas de modo a ampliar os sentidos propostos, tanto em 

relação ao evento em si, quanto em relação à narrativa apuleiana de modo geral. 

Palavras-chave: O asno de ouro. Apuleio. Violência. Deus Riso.  
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A PLATAFORMA EDUQUITO E SUA APLICAÇÃO NA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA ATENDIDA PELA APAE 

 

 Maria Eduarda Cardoso Rodrigues (SESI)  

Vilmar do Nascimento Rocha (SESI)  

 

O estudo trata da formação social quando do contato com a diversidade, o que se 

leva a  evidenciar grande exclusão de pessoas com deficiência e o quão difícil é 

exercer função social em  um contexto que ainda tem preconceito. O objetivo 

principal do trabalho é promover a interação  da pessoa com deficiência ao 

ambiente virtual, através da plataforma Eduquito. Os objetivos  específicos são: 

averiguar influência dos recursos linguísticos nas suas ampliações cognitivas e  

aplicar método que explora o potencial de interação da pessoa com deficiência 

propiciado pelo  uso de tecnologias digitais. Justifica-se que além do 

conhecimento e afinidade com indivíduos  deficientes, o contato com essa 

realidade aflorou curiosidade e observação sobre como ainda se  tem grande 

defasagem no aprendizado dos PCD, e propõe-se, portanto, ressignificar acerca 

do  processo de ensino-aprendizagem desses indivíduos, levando assim, o 

pesquisador a averiguar e,  por meio de ferramentas tecnológicas, aplicar um 

método inovador para esses sujeitos. Em suma,  não é um público convencional 

e nem uma instituição de ensino escolar comum e, por isso, é  denotado que esses 

sujeitos apresentam padrões comportamentais distintos e interações  

socioeducacionais peculiares. O estudo está pautado nos escritos de SantaRosa 

(2010) que trata  da plataforma Eduquito e de Padilha (1999) que trata da 

inovação do ensino-aprendizagem da  pessoa com deficiência. A metodologia é 

quali-quantitativa e possui seu locus de pesquisa na  Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, na qual será selecionado 2 sujeitos para  participarem da 

utilização da Plataforma Eduquito e responder ao questionário, os quais são  

instrumentos da pesquisa. Espera-se encontrar os resultados que possam 

contribuir para o contexto  onde a pesquisa será realizada.  

 

Palavras-chave: Plataforma Eduquito. Ensino-Aprendizagem. Pessoa com 

deficiência.  

 

 

O CONTO DA AIA: FEMINISMO E PODER NA 

CONTEMPORANEIDADE 

  

Amanda Pereira Rocha (UEG) 

  

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre as questões abordadas na série 

televisiva The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia), lançada em 2017. Escrita por 

Margaret Atwood no final do século XX e transformada em série em 2017, o 

enredo apresenta um regime repressivo ambientado nos Estados Unidos que, 
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devido a um golpe militar, se transforma na República de Gilead, um estado 

teocrático que tem como base da sua sociedade o respeito aos bons costumes e 

ao “destino biológico”. Esta obra colabora para se pensar a articulação entre as 

categorias gênero e poder, tornando-se visível a desigualdade e subordinação 

feminina no interior do sistema patriarcal, dentro e fora da narrativa. Por que 

uma distopia autoritária e segregacionista faz tanto sentido nos dias atuais?  

  

Palavras-chave: The Handmaid’s Tale. O Conto da Aia. Feminismo. Gênero. 

Poder.  

 

 

ANÁLISE DA MODALIDADE DE ENSINO HÍBRIDO VISANDO A 

INSERÇÃO NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Ana Paula Vieira Viana (SESI) 

Thainá de Deus Lima (SESI) 

Vilmar do Nascimento Rocha (SESI) 

 

O estudo trata da investigação das modalidades de ensino híbrido. O objetivo 

principal é explorar as vertentes didáticas do ensino híbrido. Os objetivos 

específicos são: incentivar o protagonismo do aluno no processo de 

aprendizagem, de modo que o professor seja evidenciado como mediador do 

conhecimento; visar mecanismos para ambientar o corpo docente à referida 

modalidade; mensurar e mapear os resultados da ressonância da pesquisa, a 

partir da aplicação do objeto de estudo. A pesquisa possui seu locus de pesquisa 

a Escola Sesi Anísio Teixeira, localizado na cidade de Vitória da Conquista/BA, 

onde serão feitas simulações com intuito de obter ressonâncias de como seria 

aplicabilidade das diversas modalidades de ensino híbrido, e seus resultados. O 

estudo está pautado nos escritos de Mouran (1999), que trata da aplicabilidade 

do ensino híbrido, e a relação com os professores e Bacich (2015), que exemplifica 

as diferentes modalidades do mesmo. Espera-se encontrar a melhor forma de 

introduzir o modelo de ensino híbrido de maneira ativa no Sistema Educacional 

Brasileiro e obter resultados que contribuam para a formação significativa do 

aluno na modalidade proposta.  

 

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Tecnologia. Modalidades. Protagonismo.  

 

ASPECTOS RELACIONADOS AO NACIONALISMO NA OBRA TRISTE 

FIM DE POLICARPO QUARESMA DE LIMA BARRETO 

Tâmara Ramalho da Silva (UFPI) 

Tristan Nathanael Veras Pedrosa (UFPI) 

Dentre as obras que inseridas na estética literária do Pré-Modernismo, podemos 

afirmar que Triste fim de Policarpo Quaresma de autoria de Lima Barreto foi 

uma das mais relevantes. Este romance trata de maneira irônica o nacionalismo 

extremado do major Policarpo Quaresma. Nesse sentido, este trabalho tem como 
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objetivo analisar os aspectos relacionados ao nacionalismo na obra Triste fim de 

Policarpo Quaresma. Para tal, realizaremos, primeiramente, uma apreciação do 

contexto histórico na qual a obra está inserida, além de abordar algumas ideias já 

discutidas pela crítica literária a respeito do romance. Esse estudo é relevante 

uma vez que abrange elementos da obra ainda não devidamente discutidos por 

outros autores, contribuindo, dessa forma, para enriquecer os estudos literários 

acerca do Pré-Modernismo e do romance de Lima Barreto. A partir do estudo 

realizado, observamos que desde o Arcadismo até contemporaneidade, diversas 

obras da literatura brasileira já apresentaram aspectos relacionados ao 

nacionalismo, ora este sendo manifestado de forma idealizada ou ufanista, ora 

apresentando um teor crítico-social. Contudo, até o período do Pré-Modernismo, 

não havia obras que criticassem o nacionalismo em si, isto é, que tivessem como 

foco uma crítica direcionada ao nacionalismo ufanista enquanto abordassem o 

contexto cultural, político e social da época. O romance de Lima Barreto possui 

um caráter de ineditismo na literatura brasileira. Além disso, sua obra é 

fundamental para compreensão do que se passava no Brasil no período da 

República Velha. Daí compreendemos o porquê de Triste Fim de Policarpo 

Quaresma estar inserido no cânone de nossa literatura. 

 

Palavras-chave: Pré-modernismo. Nacionalismo. Crítica. Policarpo Quaresma. 

 

 

DISCUSSÃO A CERCA DAS PRAXIOLOGIAS DAS AULAS DE 

ESTÁGIO DE LÍNGUA INGLESA 

Claudirene Soares Moraes (UEG) 

Valdilene Elisa da Silva (UEG) 

Este estudo propõe uma reflexão quanto ás práxiologias envolvidas no momento 

do estágio, em dois espaços que se completam, escola pública e universidade. E, 

com o intuito de refletir a formação dos alunos de estágio de Letras na disciplina 

de inglês, acompanharemos desde o momento do planejamento da aula até a 

execução, para uma reflexão crítica coletiva, nossa metodologia será qualitativa, 

como observadoras participantes, com registro das reuniões em relatórios. 

Contudo, paralelo ao planejamento das aulas, os alunos da universidade 

demonstram insegurança com relação a conteúdos e à sua atuação com os alunos, 

pretendemos mediar essa problemática, por meio de um estudo específico destes 

pontos de fragilidades. Nossa investigação centra se em como podemos fortalecer 

alunos da escola pública e universitários, pois estão muito próximos, e por isso, 

acreditamos que um ajudará o outro nessa aprendizagem de inglês. Tanto os 

professores em formação de Língua Inglesa quanto os alunos do Colégio 

Estadual, aonde é realizado o estágio, possuem um contexto de diversidade vasta. 

Sendo assim, uma hipótese que propomos é uma abordagem que valorize a 

diversidade. Diante dessa diversidade, podemos inferir que há um discurso de 

distanciamento entre o aluno e o Inglês, seja por falta de identificação ou pelo 

fato de achar que a Língua Inglesa está fora de seu contexto social e que não sejam 
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necessários, os esforços para apreender o idioma. Nessa mesma ótica, os 

estagiários não se sentem aptos a lidar com a realidade social vivida por seus 

alunos, sendo assim se apoderam do discurso dos estudantes da escola pública, 

levando em consideração suas experiências como alunos. Podemos então, de 

maneira geral, dizer que as dificuldades em lidar com um novo idioma são 

semelhantes para os dois públicos.  Ao final do nosso estudo acreditamos 

responder ao objetivo de como sanar as dúvidas de conteúdo e as inseguranças 

dos envolvidos na pesquisa, apontando ao menos abordagens que viabilizem 

essas soluções. 

Palavras-chave: Formação de professores. Língua Inglesa. Diversidade. Escola 

pública. 

 

ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS EM CONTOS DE FADA: UM EXAME 

DA INTRODUÇÃO DE PERSONAGENS FEMININAS 

 

Laura Araújo de Mello (UFMG) 

Neste trabalho, apresentam-se resultados parciais de uma iniciação científica, 

cujo objetivo é analisar o estabelecimento da cadeia referencial em contos de 

fadas a fim de verificar o gerenciamento do ponto de vista nesses textos, 

examinando-se, particularmente a introdução e o gerenciamento das 

personagens femininas nesses textos. Assim, com base em uma visão funcional 

da linguagem (DIK, 1997; HALLIDAY, 1994) este trabalho se move em direção ao 

estudo da referenciação, processo coesivo pelo qual referentes (ou objetos 

discursivos) são instalados e gerenciados no texto (NEVES, 2006). Nesta 

apresentação, examinam-se as estratégias gramaticais que constroem referência 

nos textos, sendo elas: o sintagma nominal de núcleo comum, o sintagma 

nominal de núcleo próprio, pronome ou zero; entendendo-se que cada uma essas 

estratégias gramaticais implica diferenças semânticas no modo pelo qual os 

referentes são estabelecidos no texto (NEVES, 2018). O córpus de análise consiste 

em quatorze contos de fadas publicados na obra 103 contos de fadas (CARTER, 

2007). A quantificação das expressões referenciais de sintagma nominal desses 

contos revela uma predominância de expressões de sintagmas de núcleo comum 

(54,55%) em relação aos sintagmas de núcleo próprio (2,13%). Tal diferença em 

frequência pode sugerir, como se mostra nesta apresentação, que contos de fadas 

analisados tendem a priorizar a descrição das personagens, processo que se dá 

através de sintagmas nominais de núcleo comum, em oposição à sua 

identificação, com sintagmas nominais de núcleo próprio. 

 

Palavras-chave: Cadeia referencial. Referenciação. Gramática funcional. 

Contos de fada. 
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GÊNERO E LITERATURA: A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM DOIS 

LIVROS DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

Jeiziane da Silva Oliveira (UEFS) 

O histórico da sociedade patriarcal, na qual as mulheres eram inferiorizadas em 

diversos âmbitos, ainda reflete suas marcas e pensamentos restritivos, bem como 

discursos que afirmam e naturalizam iniquidades e papeis de gênero. De tal 

modo, as mulheres ainda são vistas como limitadas quanto a seu direito de agir 

como sujeitos e protagonistas da sua independência e construção social. O 

presente trabalho visa uma breve discussão em torno da necessidade de reforçar 

cada vez mais a luta feminina por respeito e igualdade de direitos, com base nas 

obras “Para educar crianças feministas” e “Sejamos todos feministas”, da 

escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A autora utiliza exemplos 

cotidianos da sua própria experiência e das pessoas que conhece, mas que se 

encaixam perfeitamente no contexto de vida de qualquer mulher, para mostrar 

que os estereótipos, arraigados, internalizados desde muito cedo, em gestos, 

palavras e ações, são ilógicos. Todo ser humano é capaz e as mulheres não têm 

obrigação de sustentar a ideia de agradar e de serem benquistas ou moderarem 

seu inconformismo com as mais diversas situações apenas por serem mulheres. 

Tampouco os homens devem abafar seus sentimentos por serem vistos como 

frágeis. A mudança é difícil, mas é possível. O respeito é a base e o 

reconhecimento da equidade é um passo.  

Palavras-chave: Literatura e gênero. Respeito. Equidade. Direitos femininos.   

 

 

GÊNEROS DO DISCURSO, ENSINO E PRÁTICAS SOCIAIS: UM 

DIÁLOGO SOBRE O FUNK  

  

Jeane Santos Corte Caetano (UEG) 

Fernanda Fernandes Pimenta de Almeida Lima (Orientadora – UEG)  

  

Este trabalho consiste em parte da execução do Projeto de Pesquisa “Gêneros do 

discurso, ensino e práticas sociais: um diálogo sobre o funk”, cuja finalidade 

propõe-se a examinar o gênero música funk, observando os efeitos de sua 

materialidade que produz sentidos remissivos à cultura da violência. Produzir 

uma pesquisa exige de seus pesquisadores ciência do seu campo de atuação e das 

especificidades que lhe são devidas. Assim, analisar o gênero música funk requer 

um olhar que particularize uma temática sobre a diversidade inscrita em seus 

sentidos. Valemo-nos, então, de um método de pesquisa documental, embasado 

em uma abordagem qualitativa e interpretativa, para coletarmos letras de funk 

produzidas entre as décadas de 2000 e os dias atuais. Com a realização deste 

plano de trabalho, esperamos realizar a coleta e seleção dos dados, a saber: letras 

de música funk, produzidas entre 2000 e os dias atuais, que constituirão o corpus 

a ser analisado, concluir uma primeira parte da revisão bibliográfica que 

compreende o estudo de obras fundamentadas em Análise do Discurso de linha 

francesa e nos estudos bakhtinianos. Com isso, dar início à produção de um texto 
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dissertativo, enquanto parte constitutiva do artigo a ser publicado, pensando na 

possibilidade de este constituir um material didático consistente à reflexão do 

ensino de língua portuguesa, considerando as práticas sociais da atualidade, 

vivenciadas pelos sujeitos em coletividade.  

  

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Examinar o gênero música funk. Cultura 

da violência. Pesquisa documental. Análise do Discurso de linha francesa. 

Estudos bakhtinianos.  

 

 

LITERATURA E CINEMA: TRANSFORMAÇÕES INTERMIDIÁTICAS 

NO ROMANCE GRÁFICO FRANGO COM AMEIXAS, DE MARJANE 

SATRAPI 

Manuella B. Bitencourt (UFCG) 

Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG) 

O cinema e as histórias em quadrinhos trabalham com palavras e imagens, 

confirmando que a natureza de qualquer texto pode estar na intersemiótica, haja 

vista que os textos são compostos de signos verbais que referenciam em grande 

parte a signos visuais. Entendemos também que o encontro entre o físico e a 

materialidade, neste caso, entre a narrativa gráfica e o cinema tem importantes 

consequências, pois pressupõe-se que em qualquer processo de (re)adaptação 

midiática, a história sofre alterações que a transformam ou a deformam na 

transição de uma mídia para outra. Assim, buscamos analisar os desdobramentos 

intersemióticos entre a literatura e o cinema, ampliando as discussões em torno 

das mídias e das manifestações culturais híbridas da contemporaneidade a partir 

da obra Frango com Ameixas (2008) da iraniana Marjane Satrapi. Para isso, nos 

baseamos em ponderações de Clüver (2006; 2008; 2020), Gaudrault e Marion 

(2012), Eisner (2005), dentre outros. Com a leitura dos excertos apresentados, 

pode-se concluir que as artes não se excluem e também não se refutam, mas, 

estabelecem um diálogo que se autoreferenciam e se complementam e mesmo 

com as transformações sofridas no processo de adaptação, o filme ‘comunica’ a 

história, dando ao espectador ocidental uma (re)leitura mais próxima da 

realidade na qual ele está inserido, fazendo dele uma obra próxima ao texto 

original da obra de Satrapi. 

Palavras-chave: Roman graphique. Adaptação fílmica. Transformações 

intermidiáticas. 

 

METACOGNIÇÃO E LEITURA: O USO DE ESTRATÉGIAS NA 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

Nilze Maria Malaguti (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso) 

 

Com o objetivo de refletir acerca da utilização de estratégias enquanto recurso 

metodológico favorável à formação de leitores proficientes, apresentamos, neste 
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trabalho, considerações de Smith (1977) e Leffa (1996) referentes à correlação 

entre a metacognição e o sucesso escolar e com base nos estudos, o relato de 

experiências com estratégias de leitura utilizadas nos anos finais do ensino 

fundamental. Sob este viés, a literatura da área aponta que a  capacidade do leitor  

de avaliar a qualidade da própria compreensão durante o ato de ler é 

determinante para o desenvolvimento de níveis mais avançados de leitura, o que 

nos leva a  refletir sobre os  mecanismos  utilizados nas  intervenções pedagógicas, 

com vistas a desenvolver  a  metacognição para melhorar o processo de  

compreensão de textos pelos estudantes. Com os  resultados apresentados 

procuramos demonstrar como a utilização de práticas sistematizadas de ensino 

contribui para o desenvolvimento dessa consciência  e a necessidade dos 

professores perceberem que a leitura e a compreensão do texto são objetos de 

estudo a serem  ensinados e aprendidos e perpassam pela  mediação em sala de 

aula. 

 

Palavras-chave: Metacognição. Estratégias. Leitura. 

 

 

O CONTO DA AIA: FEMINISMO E PODER NA 

CONTEMPORANEIDADE 

  

Amanda Pereira Rocha (UEG)  

  

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre as questões abordadas na série 

televisiva The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia), lançada em 2017. Escrita por 

Margaret Atwood no final do século XX e transformada em série em 2017, o 

enredo apresenta um regime repressivo ambientado nos Estados Unidos que, 

devido a um golpe militar, se transforma na República de Gilead, um estado 

teocrático que tem como base da sua sociedade o respeito aos bons costumes e 

ao “destino biológico”. Esta obra colabora para se pensar a articulação entre as 

categorias gênero e poder, tornando-se visível a desigualdade e subordinação 

feminina no interior do sistema patriarcal, dentro e fora da narrativa. Por que 

uma distopia autoritária e segregacionista faz tanto sentido nos dias atuais?  

  

Palavras - chaves: The Handmaid’s Tale. O Conto da Aia. Feminismo. Gênero. 

Poder.  

  

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA 

  

Angélica Martins da Silva (PROMINAS) 

  

O trabalho contém como tema principal o ensino e aprendizagem da língua 

inglesa, mediante ao viés de um relato de experiências do ensino e da 

aprendizagem da língua inglesa. O objetivo do estudo é descrever o ensino e 

aprendizagem da língua inglesa. A coleta de dados foi efetivada mediante a 

observação participante durante dez aulas da disciplina língua inglesa, em uma 
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turma de uma instituição de ensino. Esta técnica foi efetivada permanecendo-se 

durante um mês com a turma. Após a observação participante na turma durante 

as aulas realizou-se um estudo de caso da turma. O referencial teórico do trabalho 

possui quinze publicações entre artigos, teses e dissertações de bases eletrônicas 

da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes publicados nos anos de 2017 a 2020, que abordavam o 

tema do ensino e aprendizagem da língua inglês; além três livros do autor Paulo 

Freire (1968), dois livros do autor José Carlos Libâneo (2010) e dois livros do 

autor Boaventura de Souza Santos (2008). Os resultados do trabalho afirmam 

que a língua inglesa é utilizada pelo docente no momento de explicar o conteúdo; 

a aula é realizada em um círculo de cultura; a música, os vídeos e os filmes de 

origem inglesas são instrumentos de apoio pedagógico; atividades lúdicas 

estimulam a interação dos estudantes com a língua inglesa; os estudantes após as 

aulas possuem tarefas extraclasses para aprofundamento do conteúdo. Conclui-

se que os educandos são motivados a adquirirem conhecimentos sobre a língua 

inglesa.   

  

Palavras-chave: Cultura. Formação. Saberes.  

  

 

O PROCESSO DE REVELAÇÃO DISCURSIVO-LITERÁRIO EM O 

ASNO DE OURO: UMA ANÁLISE SOBRE A FIGURA DO ESCRAVO 

DE LÚCIO 

Vinícius Medeiros dos Santos (UNESP/FAPESP/BEPE) 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do processo discursivo-literário 

de revelação da figura do escravo pessoal de Lúcio no romance antigo romano O 

asno de ouro, escrito por Apuleio no século II d.C, obra que se destaca nas 

investigações contemporâneas sobre as produções literárias antigas em razão de 

suas qualidades literárias (HOFMANN, 1999; CARVER, 2007). Para tanto, nossa 

fundamentação teórica organiza-se em torno de estudos sobre a violência 

(ARENDT, 1969; MICHAUD, 1989; GARRAFFONI, 1999; 2004, 2009; ZIZEK, 

2014), sobre o romance antigo romano (BAYET, 1981; CARCOPINO, 1984; 

ALBRECHT, 1997; PAOLI, 2000; CARDOSO, 2011) e sobre a obra e seu autor 

(SANDY, 1978; TATUM, 1979; WINKLER, 1991; HOFMANN, 1999; SHUMATE, 

1999; CARVER, 2007; HARRISON, 2013). Nossa metodologia é orientada por 

meio de uma abordagem fenomenológico-hermenêutica, de modo que 

analisamos e interpretamos os aspectos propostos de maneira reflexiva e crítica 

a fim de melhor entendermos os princípios literários constituintes da narrativa 

apuleiana. Como resultados, apontamos que o processo de apagamento 

discursivo-literário desse escravo, tanto integralmente social quanto 

parcialmente narrativo, possibilita não só a construção de um efeito literário de 

aproximação e de manifestação graduais da expressão da violência em O asno de 

ouro, mas também a observação de que a voz narrativa constrói situações 

antitéticas, que, por vezes, apresentam um tom de ironia. Como conclusão, 

apontamos que a expressão da violência em O asno de ouro não se manifesta 
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aleatoriamente, mas que, pelo contrário, a voz apuleiana tem o cuidado de 

progressivamente organizá-la, de maneira elaborada e gradual.  

Palavras-chave: O asno de ouro. Apuleio. Violência.   

 

 

PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL NO CONTEXTO ESCOLAR E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO ALUNO DO ENSINO 

MÉDIO REGULAR  

 Isabela Silva Menezes Santos (SESI) 

Yanca Maria Moreira Araújo (SESI) 

                                                                                Vilmar do Nascimento Rocha (SESI) 

O estudo trata da influência dos responsáveis no ambiente escolar e suas 

implicações no desempenho escolar do aluno e como as interferências familiares 

podem contribuir positivamente na formação do sujeito. O objetivo principal é 

promover intervenções nos contextos familiares, a fim de melhorar a presença 

dos pais e/ou responsáveis na trajetória acadêmica do aluno. O objetivo 

específico é eleger e implementar estratégias em prol do sucesso do aluno do 

ensino médio regular. Justifica-se que o recinto, no qual o sujeito está inserido, 

agrega saberes e construções de personalidades, que reflete em seu 

desenvolvimento no contexto escolar, assim, partindo do pressuposto de que a 

educação não ocorre de maneira isolada e sim, com um efetivo acordo entre a 

escola e a família, tem-se a tríade: aluno-escola-responsável. O estudo está 

pautado nos escritos de Paro (2007) e Symansky (2001) que tratam dos desafios 

e as perspectivas da relação escola/família e, ainda, de Vygotsky (1998) e Piaget 

(1984) que exemplificam as implicações da presença dos responsáveis no 

desempenho escolar e na formação social do aluno. A metodologia 

é qualiquantitativa, e possui seu locus de pesquisa a Escola Sesi Anísio 

Teixeira, onde serão feitas observações com a amostragem de pesquisa com o 

intuito de implementar estratégias e de estimular e motivar a reciprocidade dessa 

relação. Por fim, espera-se encontrar a melhor forma de introduzir essas 

estratégias no âmbito escolar e obter os resultados que possam contribuir para o 

contexto onde a pesquisa será realizada.   

Palavras-chave: Escolarização. Responsáveis. Alunos. Evolução cognitiva. 

Linguística Aplicada.  

 

 

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS POR UNIVERSIDADES 

PARA O ENSINO DA DISCIPLINA DE LIBRAS NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

  

Geane Cassia Alves Sena (FASA/MOC) 

Janice de Fátima Santos Alves e Araújo (UNIMONTES)  
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Devido às especificidades que envolvem o ensino da Libras, surgiu a necessidade 

da utilização de ferramentas e metodologias que possibilitem um ensino no qual 

sejam privilegiadas atividades práticas e não apenas teorias. Nessa perspectiva, 

este trabalho tem como objetivo geral identificar os principais desafios 

enfrentados por instituições de ensino superior no Brasil para o ensino de Libras 

na modalidade a distância. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

com base em autores que discutem sobre a educação a distância no Brasil, como 

Moran (2002) e Mugnol (2009), acerca da educação para surdos e da Língua 

Brasileira de Sinais-Libras, como Pereira et al. (2011) e Santos (2016). Esta 

pesquisa se classifica como descritiva, exploratória e de caráter qualitativo. Para 

a coleta de dados, foram pesquisados artigos publicados entre 2013 e 2019 no 

Google Acadêmico. Depois, foram selecionados aleatoriamente dois artigos que 

atendiam aos critérios: a) publicados entre 2013 e 2019; b) de sistema de ensino 

distintos (estadual/ federal); b) de universidades de diferentes estados 

brasileiros; c) primeiro curso a ter a disciplina de Libras; d) ter como palavras-

chave “ensino de libras”, “curso de graduação” e “educação a distância”.Com as 

análises, foi possível percebermos que as universidades estudadas apresentam 

algumas dificuldades para o ensino de Libras em EaD, tendo em comum questões 

relacionadas ao uso da tecnologia. Diante disso, torna-se necessária a 

reelaboração de ferramentas tecnológicas para atenderem às especificidades da 

disciplina de Libras, que é uma língua visual-especial, uma vez que tais 

ferramentas ainda estão voltadas para o ensino de disciplinas a estudantes 

ouvintes.  

  

Palavras-chave: Ensino de Libras. Educação a Distância. Cursos de 

Graduação. Principais Desafios.  

  

 

RELAÇÃO ENTRE O INTERCÂMBIO DE NOVIDADES DE MACONDO 

E AS TROCAS ENTRE EUROPEUS E LATINOS AMERICANOS NO 

NOVO MUNDO 

 

Rebeca Fernandes Teles (UEG) 

 

O romance Cem Anos de Solidão (1967), consagrou mundialmente o escritor 

colombiano Gabriel García Márquez, pode ser definido como a saga da família 

Buendía. Seu enredo retrata a cidade de Macondo, desde seus fundadores José 

Arcádio Buendía e Úrsula Iguarán às oito gerações seguintes de sua família. 

García Márquez é conhecido por mesclar em suas obras fantástico e real, contudo, 

para o autor, seus textos não tratam de eventos mágicos, apenas da realidade. 

Tanto o massacre da Companhia Bananeira, como as crianças que nascem com 

rabo de porco, não são eventos ficcionais, referem-se a narrativas que o autor 

guardava de sua infância. Esta proposta visa analisar o “intercâmbio de 

novidades” que ocorreu entre os ciganos e os moradores de Macondo e 

posteriormente, entre Companhia Bananeira. O escritor mexicano Carlos 
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Fuentes, em seu livro teórico O espelho enterrado (2001) explora uma troca 

similar entre os europeus e os povos do Novo Mundo intitulada de “Coisas não 

são mencionadas na Bíblia”. Propõe-se um estudo comparado da ligação da 

história de Macondo com os eventos reais da América Latina, esse estudo 

considera que pode haver uma relação entre as trocas reais entre europeus e 

latinos americanos com as novidades, a tecnologia, a cultura que chegaram à 

cidade fictícia de Macondo. 

 

Palavras-chave: História. Literatura. Ficção. América Latina. 

 

 

REPENSAR A AULA DE LITERATURA: A NECESSIDADE DE 

PRIORIZAR A LEITURA LITERÁRIA EM SALA DE AULA 

  

Luclécia das Dôres de Lima dos Santos (2º CPM-CHMJ)  

  

Aulas, exercícios, avaliações internas e externas, trabalhos diversos, tudo isso 

para gerar uma nota. Nota? Esse é o objetivo do ensino? E o ensino de Literatura, 

também é para gerar apenas uma nota ou é para habilitar o aluno para ser um 

leitor ágil tanto de livros contemporâneos como dos grandes clássicos, por 

conseguinte um leitor do mundo que o cerca? É a partir destas questões que este 

trabalho nasce. Há décadas, o ensino de literatura tem se limitado ao ensino da 

História da Literatura: Contexto histórico, características de cada período 

literário, seus autores e obras. Os alunos veem muitas informações sobre 

Literatura, mas eles não chegam a de fato, ter um contato mais abrangente com 

o texto literário. É fato que só apresentar essas informações aliadas a algum 

fragmento de texto não contribui para a formação do leitor, porque não produz o 

conhecimento que só poderá ser adquirido com o contato com a obra literária na 

íntegra. Através desta pesquisa, pretendemos discutir os pontos favoráveis à 

priorização do trabalho com o texto literário em sala de aula e apresentar alguns 

obstáculos que precisam ser transpostos para que esse trabalho aconteça 

eficientemente. Esta pesquisa será embasada principalmente na obra “Leitura de 

Literatura na Escola organizada pelas Professoras Maria Amélia Dalvi, Neide 

Luzia de Rezende e Rita Jover-Faleiros, na obra De Alunos a Leitores: o ensino 

da leitura na Educação Básica, de Celso Ferrarezi Jr e Robson Santos de 

Carvalho e na obra Letramento Literário: teoria e prática, do Rildo Cosson.   

  

Palavras-chave: Leitura e Ensino. Literatura em Sala de Aula. Leitura Literária. 

Letramento Literário. Metodologia de Ensino  
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TRÂNSITOS IDENTITÁRIOS: AUTOETNOGRAFIA EM DEVIR 

Letícia Gottardi (UEG) 

Barbra Sabota (UEG) 

E, agora? Onde estou? Pensar... pensar, sentir...pensar. Um lugar, um sentir... um 

estar, um ficar, um ir. Tentar usar as palavras para descrever uma identidade 

(HALL, 2006) fronteiriça desloca, pois o existir num espaço, ora demarcado, ora 

sentido, ora que produz sentido me move para a construção consciente do estar 

aqui, do estar viva. Este presente trabalho, uma pesquisa TCC em andamento, 

apresenta uma autoetnográfica que visa construir as identidades da “narrativa 

do eu” (HALL, 2006), através do processo de migração da minha família, 

trajetória marcada pela minha ascendência também, transitei dentro de dois 

estados, lugares totalmente distintos, mas unidos pela demarcação política-

geográfica chamada Brasil. Assim, pude construir a minha noção de identidade 

como fronteiriça. A sensibilidade afetiva pode ser aprimorada nesse espaço de 

encontro com os outros. Por fim, em acordo com Krenak (2019, p.43) que diz 

"Atravessamos continente como se estivéssemos indo ali ao lado. Se é certo o 

desenvolvimento de tecnologias de tecnologias eficazes nos permite viajar de um 

lugar para o outro[...] também é certo que essas facilidades são acompanhadas 

por uma perda de sentido dos nossos deslocamentos.". E, pensando nessa 

dinâmica contemporânea, de trânsitos culturais, geográficos e constantes 

deslocamentos podemos investigar possíveis produções de sentidos, promovidos 

por meio da autoetnografia (ONO,2018) que expõe a identidade do eu fronteiriço.   

 

Palavras-chave: Fronteira. Identidade. Narrativa. Autoetnografia.  

 

  

UMA ANÁLISE FUNCIONALISTA DOS VERBOS MODAIS EM 

“PRIMAVERA EM UM ESPELHO PARTIDO”, DE MARIO 

BENEDETTI 

  

Mariana Romling Rotheia Andrade (UFMG)   

  

Neste trabalho, apresentam-se resultados parciais de uma iniciação científica, 

cujo objetivo é analisar o uso dos verbos modais “poder”, “dever” e “ter que”, no 

livro “Primavera em um espelho partido”, do uruguaio Mario Benedetti, que 

conta a história de uma família que viveu em contexto da ditadura uruguaia. 

Como suporte teórico, utiliza-se a perspectiva funcionalista (HALLIDAY, 2014; 

NEVES, 2018), que concebe a linguagem como instrumento de interação verbal 

entre usuários da língua e que analisa a gramática em situações de uso. Nessa 

visão, a modalização é entendida como “forma de expressão da subjetividade de 

um enunciador que avalia e qualifica seu enunciado nos campos semânticos das 

possibilidades, das obrigações, das capacidades e dos desejos” (AGLIO-

HATTNHER, 2009), podendo expressar, especificamente, obrigações, 

permissões e proibições (modalidade deôntica), possibilidades e necessidades 

(modalidade epistêmica) e capacidade ou disposição (modalidade dinâmica). 
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Para este pôster, apresentam-se os resultados quantitativos da análise que 

mostram a prevalência de verbos modais epistêmicos (58,80%), seguido de 

verbos modais deônticos (27,27%) e de verbos modais dinâmicos (13,92%). Esses 

resultados, ainda que parciais, sugerem que a narrativa é construída a partir da 

percepção e da avaliação que as personagens fazem do contexto sociocultural em 

que vivem, uma vez que se verifica a predominância da modalização epistêmica 

na obra.  

  

Palavras-chave: Modalização. Funcionalismo. Verbos modais. Análise 

linguística do texto literário.  

  

 

UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PERSPECTIVA 

CONSTRUTIVISTA DE VYGOTSKY PARA O ENSINO DE 

LITERATURA: O QUE HÁ POR TRÁS DO BONECO DE MADEIRA? 

 

Isadora Mendes Batista (UNESP) 

Vinícius Medeiros dos Santos (UNESP) 

 

Neste trabalho, apresentamos uma proposta de ensino de literatura em sala de 

aula, especificamente da obra As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, por 

meio de uma sequência didática. Nosso objetivo é propor uma sequência didática 

de ensino pautada na perspectiva construtivista de Vygotsky (1987; 2010), a fim 

de formarmos leitores e escritores críticos e conscientes do seu papel político na 

sociedade. Nosso referencial teórico é orientado por meio do estudo acerca da 

(co)construção do conhecimento, a perspectiva sociocultural de aprendizagem 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 2012), do ensino de literatura, de maneira geral, em sala de 

aula, e da obra que apresentamos em particular, As aventuras de Pinóquio, de 

Carlo Collodi. Como resultado, elaboramos uma sequência didática que parte dos 

conceitos cotidianos dos alunos e busca alcançar, de maneira colaborativa, a 

construção dos conceitos científicos a respeito da produção literária collodiana e 

da realidade na qual os estudantes estão inseridos (VYGOTSKY, 1987; 2010). 

Como conclusão, apontamos como necessário o ensino de literatura para 

proporcionar uma formação integral aos alunos, selecionando um conteúdo mais 

significativo diante da realidade dos discentes.  

 

Palavras-chave: Sequência didática. Perspectiva Sociocultural. As aventuras de 

Pinóquio. Collodi.   

 

 

 

 

 



 

 

24 

UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ADAPTATIVA DE EDUCAÇÃO 

GEEKIE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO MÉDIO 

 

Thamires Silva Ramires (SESI) 

Vilmar do Nascimento Rocha (SESI) 

 

O estudo trata do uso e benefícios da plataforma adaptativa de educação Geekie, 

a qual tem agregado na qualidade de ensino do estudante, bem como 

disponibilizando técnicas de avaliação para os professores com relação à 

aprendizagem de seus alunos. O objetivo principal do trabalho é mostrar como a 

plataforma digital de aprendizagem Geekie está auxiliando, tanto alunos como 

professores, e mostrar como a utilização de linguagem tecnológica favorece para 

melhor compreensão dos assuntos compartilhados em sala. Os objetivos 

específicos remetem em comprovar o alcance de melhores resultados com o uso 

da plataforma em relação aos professores; mostrar que é possível o avanço 

cognitivo do aluno, através do auxílio do ensino online e denotar como a 

ferramenta está também auxiliando o professor no processo de avaliação do 

aluno. Justifica-se que a inquietação para a escolha da temática se fundamenta 

no descontentamento de alguns alunos em relação à plataforma. A pesquisa tem 

base nos escritos de Ferreira (2014) que trata do fato é cada indivíduo aprende de 

um modo diferente do qual sucede que no modelo tradicional de ensino todos são 

submetidos à mesma forma de aprendizado e de Moreira (2000) que trata do 

papel ativo do aluno no Ensino Médio. A metodologia é a quali-quantitativa e a 

pesquisa de campo baseia-se no contato com os discentes/docentes do seu locus, 

a Escola Sesi Anísio Teixeira, do qual serão diretamente abordados 6 alunos e 1 

docente da instituição. Por fim espera-se encontrar os resultados que colaborem 

para os processos de onde a pesquisa está em curso. 

 

Palavras-chave: Plataforma adaptativa. Ensino online. Processo de ensino-

aprendizagem. 

 

UTILIZAÇÃO DO CORDEL NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 

LÍNGUA ESCRITA-EXPERIÊNCIAS DE UMA TURMA DE 2°ANO 

 

Aristóteles Ferreira da Silva Neto  (UERN) 

Marcilene de Oliveira Lima Sales (UERN)  

Nárgera Linhares Dias (UERN) 

 

Esse artigo tem como principal objetivo analisar como o cordel pode ajudar a 

criança no processo de aquisição da escrita, utilizando para isso as práticas 

pedagogicas adquiridas durante a experiência do Estágio Supervisionado II, 

emu ma turma de 2° ano da Escola Municipal Raimundo Nonato da Silva, 

localizada na cidade de Paru-RN . Isso tudo se deu através de uma pesquisa de 

caráter qualitativo, utilizando como referencial teórico desde das pesquisas de 

Morcuschi (2008) até os estudos de Porto (2009). Onde por meio dessa pesquisa 
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analisamos a contribuição que o cordel pode trazer para formação leirora e 

desenvolvimento da escrita do aluno. 

 

Palavras-chave: Cordel. Leitora. Escrita. Estágio. Pedagógico 

 

 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

Simpósio temático 01: Análise de gêneros, leitura e 
produção escrita 

 

OS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS NA ORGANIZAÇÃO DO 

SENTIDO DO GÊNERO FÔLDER DA CAIXA SEGURADORA: 

ANÁLISE E PROPOSTAS DE LEITURA PARA A SALA DE AULA 

Adriano Oliveira Santos (IFRJ) 

Jéssica Mafra Duarte (IFRJ) 

Rayanne Fernandes de Souza (IFRJ) 

Com base nos textos do gênero fôlder, este trabalho propõe-se a fazer uma análise 
semiolinguística de discursos tecidos por escrita e imagem que estão presentes 
nesses materiais. Trata-se de textos da Caixa Seguradora, obtidos nas agências da 
Caixa Econômica Federal. Nos fôlderes, aparecem anúncios de seguros, 
previdência e capitalização para empresas, além das condições para aquisição 
desses produtos. Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria 
Semiolinguística de Análise do Discurso, proposta por Patrick Charaudeau, que 
observa o discurso a partir de uma encenação, organizado por atores sociais, esta 
pesquisa buscou compreender como se estabelece o contrato de comunicação dos 
textos; como atuam os imaginários sociodiscursivos envolvidos na construção do 
sentido;  e entender o papel do léxico, bem como sua articulação com as imagens 
dispostas nesses textos. Além disso, propõe-se a oferecer atividades de leitura 
com base nessas análises, articulando a Teoria Semiolinguística ao ensino de 
Língua Portuguesa.  Os resultados permitiram revelar quais são as estratégias 
usadas pelo Eu-comunicante para captar o leitor e fazê-lo aderir a sua proposta. 
A partir desses resultados, foi criado um quadro de tarefas/questões que pode ser 
usado pelos professores ou inspirá-los na construção de outras atividades de 
leitura a partir do gênero textual em questão. 
 
Palavras-chave: semiolinguística; anúncios; produtos bancários; leitura. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 01: 
 

ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DA CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS 

EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS RELACIONADAS À DIVERSIDADE 

SEXUAL  

Adriano Oliveira Santos (IFRJ) 

Fábio da Silva Gomes (IFRJ) 

Emanuele Borges Reis (IFRJ) 

Yasmin da Silva Tomé de Almeida (IFRJ) 

Este estudo tem por objeto a observação dos sentidos construídos em algumas 

peças publicitárias relacionadas à diversidade sexual. Buscamos, nesse contexto, 

responder às seguintes questões norteadoras para o desenvolvimento do 

trabalho: em qual plano (explícito ou implícito) se identifica a representação dos 

imaginários sociodiscursivos do público LGBTQIA+, na interface escrita e 

imagem, no gênero cartaz publicitário? Quais são os elementos verbo-visuais que 

colaboram na construção implícita dessa representação, a partir da noção de 

sentido de discurso? O escopo do trabalho consiste, a partir de uma análise dos 

discursos de peças publicitárias relacionadas à diversidade sexual, identificar a 

representação sociodiscursiva do público LGBTQIA+, à luz dos pressupostos-

metodológicos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de Patrick 

Charaudeau. O corpus de investigação está formado por sete peças publicitárias 

de marcas como a Quali, a Unimed, a Doritos e a Bem&Jerry´s.  Essa análise se 

organiza a partir de alguns elementos importantes, como a observação dos 

sentidos explícitos e implícitos construídos por esses textos; da diferença entre o 

sentido de língua e o sentido de discurso; e dos imaginários sociodiscursivos. Os 

atos de linguagem, produzidos em nossas encenações discursivas cotidianas, 

muitas vezes camuflam sentidos que só podem ser descobertos nas camadas mais 

profundas do texto. Nesse sentido, produzimos informações que podem ser 

obtidas por uma leitura que não considere apenas a palavra ou a combinação 

entre as palavras, mas que considere também os aspectos não verbais envolvidos. 

Em relação ao texto publicitário, em especial, dos textos do nosso corpus, essas 

informações são construídas na interface entre palavra e imagem. Nossa pesquisa 

revelou que as peças que coletamos não mencionam diretamente o público 

LGBTQIA+, com expressões como “gay”, “lésbica”, “homossexual”, 
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“homoafetivo” entre outros, mas implicam essas realidades em palavras como 

“diversidade”, “empoderamento”, “amor”, “respeito”, “tradicional”, “família”, por 

exemplo, associando essas palavras a imagem de homens abraçados ou a do arco-

íris. Outro ponto que identificamos foi o modo como representam esse público 

pelas imagens: em grande parte, sobressaem-se personagens brancos, jovens e 

magros, que acenam para a representação social de um padrão de casais de classe 

média, o que revela, nesse sentido uma construção do imaginário do público 

LGBTQIA+,  nessas peças coletadas e analisadas.  

Palavras-chave: sentido de língua/discurso; imaginários sociodiscursivos; 
LGBTQIA+; publicidade. 
 

AS FUGAS, AS DIVERGÊNCIAS E OS DESVIOS EM RESENHAS 
ACADÊMICAS: UM ESTUDO RETÓRICO E LÉXICO-GRAMATICAL 

DO GÊNERO 
 

Aline Moreira da Fonseca Nascimento (Rede Municipal de Educação/Jussara)  

Este trabalho objetiva demonstrar os resultados da pesquisa de mestrado em que 
foram analisadas as divergências, as fugas e os desvios nas resenhas produzidas 
por alunos do 5º período do Curso de Letras da Unidade Universitária de Jussara 
da Universidade Estadual de Goiás. A investigação recaiu tanto na organização 
retórica como nos elementos formais que sinalizaram essa organização no nível 
léxico-gramatical. Para a investigação, foi selecionado um córpus de vinte 
resenhas produzidas de acordo com o modelo CARS (SWALES, 1990). O estudo 
fundamentou-se em autores como: Araújo (1996); Bhatia (1993, 1997, 2001); 
Biasi-Rodrigues (1998); Biasi-Rodrigues, Araújo e Sousa (2009); Crismore 
(1989); Feak e Swales (2009); Francis (1994); Machado, Lousada e Abreu-
Tardelli (2004); Miller (1984, 1994); Motta-Roth (1995); Motta-Roth e Hendges 
(2010); Santos (1995); Swales (1990, 2004). A pesquisa valeu-se de uma análise 
qualitativo-quantitativa e interpretativa para a descrição de sua organização 
retórica e das escolhas lexicais para apontar as divergências, as fugas e os desvios 
nas resenhas. Desse modo, as resenhas foram submetidas a um processo de 
segmentação e análise, tendo em vista a estrutura retórica e os elementos léxico-
gramaticais do gênero. Ao mapear as divergências, as fugas e os desvios nas 
resenhas produzidas por alunos do Curso de Letras, os resultados apontaram 
caminhos teórico-metodológicos para o ensino desse gênero em diferentes cursos 
de graduação.  
 
Palavras-chave: Resenhas acadêmicas. Estrutura retórica. Organização léxico-
gramatical. 
 

GÊNERO DISCURSIVO EM SALA DE AULA: CHARGE 

Ana Maria Barbosa Jorge (Unemat/Sinop) 

O presente trabalho consiste em um breve estudo à luz da teoria da Análise do 

Discurso, pesquisa bibliográfica e em pequeno gesto de leitura, análise de cinco 

charges, do suporte midiático A Gazeta Digital, instrumento de grande circulação 

em Mato Grosso. Identifica-se nesse gênero a derrisão e o humor presente como 
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maneira de embalsamar os sentidos, especialmente aqueles que versam sobre o 

discurso político, tema em evidência no momento. A metodologia utilizada foi de 

caráter bibliográfico partindo do estudo de teorias Bakhtinianas, Orlandi, 

Pêcheux. A pesquisa partiu da necessidade de conhecer melhor o gênero 

discursivo para aplicar no ensino fundamental e médio da Educação Básica e 

percebemos que há pouco uso das charges para leitura e produção escrita. 

Palavras-chave: Estudo. Análise do Discurso. Derrisão. Leitura.  

 

A NOÇÃO DE “CAMPO DISCURSIVO” NOS ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS: O EXEMPLO DA FANFICTION 

Andressa Andrade Pires (UEG/CCSEH) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a noção de campo discursivo e sua 
utilidade para os estudos linguísticos, sobretudo para a análise do discurso. 
Inicialmente, partimos da Teoria Geral dos Campos proposta por Bourdieu para 
chegar à noção mais restrita de “campo discursivo”, elaborada por Maingueneau 
para adaptar essa teoria ao exercício da análise de discurso. Em seguida, 
apresentamos alguns conceitos centrais dessa teoria, como as noções de capital e 
de habitus. Finalmente, apresentamos brevemente o campo discursivo criado em 
torno das práticas de escrita e leitura de fanfiction (histórias ficcionais criadas 
por fãs com base em obras de referência selecionadas da indústria do 
entretenimento), denominado por nós de fanwriting, a fim de demonstrar a 
utilidade da noção de campo discursivo para os estudos que investigam práticas 
sociais organizadas em torno de atividades de linguagem. Em síntese, a análise 
da fanfiction sob a ótica da teoria dos campos discursivos nos permite ampliar a 
compreensão das atividades sociais realizadas em torno dela. Dessa forma, é 
possível expandir os limites das pesquisas que vem sendo realizadas sobre esse 
objeto, as quais em geral investigam somente aspectos de intertextualidade e 
possíveis aplicações pedagógicas da escrita ficcional de fãs. 

 
Palavras-chave: Campo discursivo. Análise do discurso. Fanfiction. 
 

GÊNEROS TEXTUAIS: ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS 
ARGUMENTATIVAS PROTOTÍPICAS NOS EDITORIAIS DO JORNAL 

O POPULAR 

Fernanda Martins da Costa Gomes (UEG/POSLLI) 

 

Esta comunicação propõe descrever a organização das sequências 
argumentativas prototípicas em editoriais a partir da aproximação de suas 
unidades retóricas e das macroproposições que constituem a sequência textual 
argumentativa. Assim, buscar-se-á analisar e descrever como as sequências 
textuais argumentativas prototípicas estão organizadas nesse gênero textual. 
Para tanto, o estudo fundamentar-se-á nos apontamentos teóricos de Bakhtin 
(1992; 2010), Adam (2005; 2008), Marcuschi (2008), Rojo (2005) e Sousa 
(2012). Nesse sentido, a investigação, a partir de uma análise qualitativa, irá (1) 
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mapear as sequências textuais prototípicas dos editoriais; (2) evidenciar a relação 
funcional entre as unidades retóricas e as macroproposições argumentativas; (3) 
traçar um paralelo do protótipo da sequência argumentativa de cada proposição 
argumentativa. Em síntese, com esta investigação espera preencher lacunas 
existentes, sobretudo, em relação à descrição e à análise dos gêneros textuais 
argumentativos, mais especificamente os editoriais, abordando-os enquanto ação 
social que apresentam regularidades, ou seja, serem enunciados relativamente 
estáveis. 

 

REESCRITA DE GÊNERO DISCURSIVO NO ENSINO SUPERIOR: 
VANTAGENS E DESAFIOS 

Marcelo de Castro (UFMG) 

É inegável a relevância da reescrita na formação de um escritor proficiente, já que 

tal processo almeja tornar o texto mais apropriado às condições de produção de 

determinado gênero discursivo. De modo a compreendermos a realidade da 

reescrita no Ensino Superior, objetivamos, por meio deste estudo, identificar e 

analisar vantagens e desafios inerentes à prática da reescrita do gênero discursivo 

projeto de pesquisa no contexto de uma disciplina acadêmica voltada à produção 

textual. Para tanto, baseamo-nos na concepção de (re)escrita como processo 

(ANTUNES, 2003; FIAD, 2006, 2011; POSSENTI, 2008) e de gêneros discursivos 

(BAKHTIN, 1997). Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa (PAIVA, 

2019) cujo corpus é constituído por produções textuais (re)escritas por alunos de 

diferentes cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 

os resultados, constatamos que a maior parte dos estudantes consideraram a 

premissa de que reescrever envolve melhorias micro e macroestruturais. Isso fez 

com que os projetos de pesquisa reescritos se tornassem mais adequados quanto 

ao estilo, à estrutura composicional e ao conteúdo temático. Contudo, por vezes, 

os alunos não conseguiram (ou não desejaram) realizar acréscimos, substituições 

e aprofundamentos a partir dos apontamentos feitos pelos tutores, fato 

interpretado em relação ao pouco contato dos investigados com tal gênero 

discursivo e à falta de clareza quanto ao feedback fornecido. Logo, concluímos 

que a reescrita envolve o engajamento dos educadores e demanda um papel ativo 

por parte dos graduandos, para que estes ampliem seus conhecimentos 

linguísticos, textuais e sociocomunicativos inerentes aos gêneros exigidos no 

contexto universitário. 

Palavras-chave: Ensino Superior. Reescrita. Gênero discursivo. Projeto de 

pesquisa.   

 

O GÊNERO PROPAGANDA ORAL NO RÁDIO ALAGOANO: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Max Silva da Rocha (UFAL/UNEAL) 

Este trabalho apresenta um diálogo teórico-metodológico entre os estudos 
textuais e conversacionais, a fim de mostrar uma possível aplicação desse 
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encontro no espaço de sala de aula. Esse diálogo é realizado a partir do estudo do 
gênero propaganda oral radiofônica. Assim, algumas propagandas orais foram 
adquiridas de uma emissora de rádio no Estado de Alagoas e selecionou-se uma 
propaganda para ser analisada à luz dos estudos textuais e conversacionais. No 
primeiro, procurou-se estudar os processos referenciais (referenciação, dêixis, 
recategorização etc.), que engatilham o sentido do texto propagandístico durante 
o programa de rádio; no segundo, procurou-se analisar categorias orais (pausas, 
entonações, alongamentos, repetições etc.), que promovem o acontecimento do 
gênero em estudo. Por propaganda, entende-se um gênero textual 
predominantemente da oralidade, que toma como suporte o rádio, configurando-
se numa propaganda oral radiofônica. Nesse sentido, quando se toma a 
propaganda como objeto de estudo, leva-se em conta como se apresentam suas 
mensagens, que são geralmente curtas, com pontos diretos e positivos, exibindo 
uma linguagem verbal pautada com formas imperativas, tendo, muitas vezes, 
enunciados repetidos que levam à exaustão. Medologicamente, o trabalho filia-se 
à abordagem qualitativa, analisando as informações de maneira descritiva e 
interpretativista. Embasa-se em Costa (2008), Cavalcante, Custódio Filho e Brito 
(2014), Fávero, Andrade e Aquino (1999), Marcuschi (2003, 2008), Schneuwly e 
Dolz (2004), Santos e Rocha (2020), entre outros. Constatou-se que as 
propagandas orais radiofônicas podem ser estudadas no espaço de sala e 
contribuir para um entendimento mais consistente de práticas textuais e orais 
voltadas ao ensino de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Gênero propaganda. Oralidade. Sala de aula. Língua 

Portuguesa.   

 

O COMPLEXO ORACIONAL EM EDITORIAIS: UMA ANÁLISE 
SISTÊMICO-FUNCIONAL 

Thamara Santos de Castro (UFF) 

Para desenvolver as habilidades de leitura e escrita na Educação Básica, é 

necessário que se possibilite ao aluno uma reflexão sobre os recursos linguísticos 

que lhe são disponibilizados. “Em uma gramática funcional, (...) uma língua é 

interpretada como um sistema de significados, acompanhados de formas por 

meio das quais os significados podem ser realizados” (HALLIDAY, 1994, p. xiv.). 

Neste trabalho, apresentou-se a perspectiva de Halliday & Matthiessen (2004) 

sobre o complexo oracional, o que tradicionalmente é conhecido por período 

composto.  Por meio de quatro exemplares de editoriais, partiu-se da hipótese de 

que a construção do nexo oracional contribui para o desenvolvimento da 

argumentação e do percurso textual. A cada etapa do gênero, observaram-se os 

tipos de relações táticas e lógico-semânticas que a compunham, relacionando-as 

à função comunicativa das partes do texto. Com este trabalho, observou-se que 

as estruturas elaborativas, de realce e extensivas são utilizadas com propósitos 

diferentes nas etapas de apresentação, argumentação e conclusão. Dessa forma, 

acredita-se que, quando relacionadas as estruturas do complexo oracional aos 

objetivos do gênero, o trabalho com sintaxe oracional pode ser menos 

metalinguístico, uma vez que a língua é trabalhada em situação real de uso.     
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Palavras-chave: LSF. Complexo oracional. Editoriais. Ensino. 

 

LÍNGUA E CULTURA NO TEXTO LITERÁRIO: UMA ÁNALISE DO 

CONTO OS CAVALINHOS DE PLATIPLANTOS DE JOSÉ J. VEIGA 

Vanderlene Ferrassoli Santos Vasconcelos (UEG/POSLLI) 

Este artigo é de caráter qualitativo e tem como corpus de investigação o conto “Os 
cavalinhos de Platiplantos” marcado pelo léxico típico falado no Centro-Oeste em 
meados do século XX do autor goiano José J. Veiga. Neste sentido, esta pesquisa 
tem por objetivo apresentar a relação entre língua e cultura a partir da análise do 
texto literário.  Dessa forma, visa ainda exemplificar algumas possibilidades de 
análise da língua, a partir do texto literário.  Para isso, buscamos alguns recursos 
da lexicologia, uma vez que, queremos estabelecer a relação do léxico do texto 
literário com a cultura, por entendermos que não se pode dissociar a língua da 
cultura do falante. Assim, recorremos ainda ao corpus do Português brasileiro a 
fim de verificar as ocorrências de algumas lexias na língua. Compreendemos o 
texto literário como um modelo de representação da língua e, portanto, como 
excelente campo de investigação linguística. Logo, é importante que se 
desenvolva trabalhos nessa perspectiva tanto para familiarizar o leitor com o 
texto goiano, quanto promover o enriquecimento do domínio lexical dos 
aprendizes. 
 
Palavras-Chave: Língua. Cultura. Léxico.  
 

MECANISMOS ENUNCIATIVOS EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DO 

GÊNERO ‘RESUMOS SIMPLES’: EM ANÁLISE UM TEXTO ACADÊMICO 

Victória Emanuelle Gomes Oliveira (Unimontes) 

 Anny Karoline Santana Silva (Unimontes) 

 Maria Cristina Abreu Maia (Unimontes) 

O ‘Resumo Simples’ é um gênero discursivo, cuja composição previamente 

orientada, emprega determinados mecanismos enunciativos: modalizações, 

seleção lexical e gerenciamento de vozes, com o objetivo de sintetizar um texto. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a composição linguístico-

textual de ‘Resumos Simples’, partindo dos pressupostos de Bakhtin (2010), 

acerca dos gêneros discursivos e do modelo de análise textual proposto por 

Bronckart (2009), ancorado no quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (doravante ISD), denominado folhado textual. O nosso propósito 

é desvelar as estratégias linguístico-enunciativas empregadas na organização 

desse gênero. Para tanto, partimos da análise dos três níveis que compõem a 

arquitetura interna do texto: infraestrutura geral do texto, mecanismos de 

textualização e mecanismos enunciativos. O corpus consiste em um total de seis 

‘Resumos Simples’ da área de Letras/Português, extraídos dos anais do Fórum de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão (FEPEG) da Universidade Estadual de 

Montes Claros – MG (Unimontes), no período de 2013 a 2019. A base 

metodológica empregada é a descritiva qualitativa que permite conceituar e 
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descrever os dados, interpretando-os, por meio de uma análise documental. Os 

resultados parciais mostraram que o gênero ‘Resumo Simples’ é constituído de 

mecanismos enunciativos específicos, sendo, majoritariamente, modalizadores 

pragmáticos (verbos, tempos verbais, etc) e gerenciamento de vozes, que 

desvelam a incidência das vozes recorrentes no discurso, tendo em vista que não 

há marcas de subjetividade no texto, o que explica a ausência de modalizações 

apreciativas (expressões de avaliação subjetiva), por exemplo, visto que o 

‘Resumo Simples’ por ser um gênero impessoal é relativamente padronizado.  

Palavras-chave: Resumo Simples. Gênero discursivo. Mecanismos 

Enunciativos.  

 

O TRABALHO DOCENTE: SUA REPRESENTAÇÃO PARA O 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS CURSOS DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UEG 

Antonia Elisângela Vaz Costa (UEG/POSLLI) 

Pesquisar a representação do trabalho docente pelo viés do pressuposto do 
Interacionismo Sociodiscursivo torna-se essencial para conhecer como o trabalho 
do docente de Língua Portuguesa nos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas da 
UEG é representado. Pensando nisso, este estudo busca investigar as 
representações que os professores de Língua Portuguesa dos Cursos de Ciências 
Sociais Aplicadas apresentam do trabalho docente a partir da perspectiva 
interacionista sociodiscursiva. Para tanto, recorre-se aos pressupostos teórico-
metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo orientado por Bronckart 
(2008; 2009), que evidencia a linguagem como uma característica da atividade 
social humana. Para a concretização desta pesquisa utilizar-se-á a abordagem 
qualitativa-interpretativa para compreender a partir de várias subjetividades e 
interpretações dos sujeitos participantes como se dá a representação do trabalho 
docente de Língua Portuguesa na Universidade. Destarte, intentará analisar, a 
partir de entrevistas realizadas com professores de língua portuguesa, os níveis 
organizacional, enunciativo e semântico. Nesse sentido, a investigação buscará 
descrever a representação do trabalho sob a plêiade do Interacionismo 
Sociodiscursivo.  

Palavras-chave: Representação. Trabalho docente. Interacionismo 
Sociodiscursivo. Professor de Língua Portuguesa. 

 

ANÁLISE DO VERBO CAIR COM ÊNFASE NO SEU USO COMO 
VERBO-SUPORTE: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA GRAMÁTICA 

DE CONSTRUÇÕES 
 

Adalgiza Rodrigues dos Santos (UEG/POSLLI) 
 

Esta comunicação dedica-se a estudar o verbo-suporte CAIR com ênfase no seu 
uso como verbo-suporte. O estudo fundamenta-se na perspectiva da Gramática 
de Construções, (BARROS, 2016; BYBEE, 2007, 2015, 2016; CASSEB-GALVÃO 
E BAGNO, 2017; CROFT,2001; GOLDBERG, 1995, 2006, 2018; TRAUGOTT, 



 

 

33 

2012; TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013; TRAUGOTT, 2015). Para discutir as 
definições do verbo (ILARI E BASSO, 2014; SILVA, 2016). A pesquisa descreve e 
analisa as construções de estrutura argumental do verbo CAIR com ênfase no seu 
uso como verbo-suporte no Português Brasileiro. O corpus desta pesquisa é 
constituído pelos dados disponíveis no corpus do Português. A pesquisa 
demonstra que a instanciação desse verbo nas construções argumentais pode 
integrar: as Construções de Movimento Causado, as Construções Bitransitivas, as 
Construções Transitivas e as Construções Resultativas e evidenciar como o uso 
do verbo-suporte CAIR se relaciona com a sintaxe e a semântica nas construções 
de estrutura argumental. Os resultados preliminares da análise das construções 
com o verbo-suporte CAIR indicam que o verbo mantém o mesmo sentido em 
todas as construções, e a diferença de significado resulta de semântica 
construcional, o verbo demonstra-se como uma construção resultativa, pois o 
sujeito torna-se um sintagma-resultativo (SR), descreve o estado do argumento 
como resultado da ação  odenotada pelo verbo, este mecanismo utiliza a forma 
sintática intransitiva [SN CAIR SR], cuja semântica é [X torna-se Y].  

Palavras-chave: Gramática de Construções. Português Brasileiro. Verbo-
suporte. Estrutura Argumental. 

 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE GRAMÁTICA 

Daniela Figueiredo Alves (UFES) 

Esta comunicação objetiva analisar práticas de ensino-aprendizagem com o 
gênero tirinha, com vistas a compreender se as abordagens empreendidas pelos 
professores caminham ao encontro da leitura sob uma ótica crítico-reflexiva ou 
ainda estão atreladas ao ensino de uma gramática descontextualizada 
preocupada somente com nomenclaturas e regras. Foram utilizados como 
instrumentos para produção de dados alguns exemplos de atividades produzidas 
em um grupo de professores do Facebook. Respaldamo-nos, do ponto de vista 
teórico e metodológico, nos pressupostos bakhtinianos de linguagem e nas 
contribuições de linguistas brasileiros: Geraldi (2012, 2013), Travaglia (2005), 
Antunes (2009, 2014). Como resultado, constatamos a partir das análises de cada 
uma das atividades, que grande parte dos professores apresenta dificuldades em 
desempenhar um trabalho com a língua que esteja balizado na interação 
discursiva, capaz de desenvolver a autonomia e a competência linguística dos 
alunos. O corpus da investigação demostrou que as práticas de ensino-
aprendizagem dos professores sujeitos da nossa investigação pouco contribuem 
para que seus alunos possam atuar de forma crítica e autônoma nos diversos 
contextos sociais. Concluímos, a partir dos resultados, que as dificuldades dos 
professores para um ensino produtivo da língua podem se dar por diferentes 
fatores, como a qualidade dos cursos de formação inicial e continuada, as 
condições de trabalho que estão expostos, infraestrutura, material didático, entre 
outros. Para nós, isso sinaliza a urgência de políticas educacionais voltadas para 
a garantia das questões assinaladas. 

Palavras-chave: Ensino de Português. Práticas de ensino. Leitura. 
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A INFLUÊNCIA DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS EM 
PETIÇÕES JUDICIAIS 

Dhenifer Rayanne de Souza e Sousa (UNEB/Câmpus IX) 

A linguagem é a ferramenta fundamental para que o homem possa avaliar, julgar 
e até mesmo criticar, ou seja, é um objeto de interação social que por sua vez, é 
fundamentada pela argumentação, já que todo discurso é dotado de 
intencionalidade. Assim, por envolver o intercâmbio contínuo de sentidos, deve-
se levar em consideração que um texto bem elaborado consiste no domínio de 
elementos dispostos na nossa língua, os chamados “operadores argumentativos”. 
Tais elementos são responsáveis por orientar uma sequência discursiva de um 
enunciado, fazendo com que o interlocutor chegue a determinadas conclusões. O 
presente artigo objetiva analisar a influência dos operadores argumentativos em 
petições judiciais, identificando-os, descrevendo-os e explicando o uso deles 
nesse gênero textual pertencente ao âmbito jurídico. O objeto de estudo deste 
trabalho foi uma petição judicial datada de 21 de novembro de 2017. Como base 
metodológica, foram utilizadas a coleta documental, pesquisa bibliográfica, 
abordagem qualitativa e investigação explicativa. Os pressupostos teóricos 
utilizados foram: Semântica argumentativa e Teoria da Argumentação. Dessa 
forma, para embasamento teórico, foram utilizados os seguintes autores:  Ducrot 
(1972,1981), Koch (1999,2000,2007), Perelman (2005) e Gil (2014). Os 
resultados da análise dos dados revelaram que os operadores argumentativos têm 
forte influência sobre os enunciados dispostos no texto judicial que é a petição, 
visto que cada operador é usado propositadamente para enfatizar ou convencer o 
interlocutor sobre determinada ideia. Ademais, alguns operadores como o mas e 
o inclusive possuem maior carga semântica que outros, favorecendo ou 
desfavorecendo os Requeridos ou os Requerentes inseridos no documento 
analisado.  
 

Palavras-chave: Argumentação. Linguagem. Operador argumentativo. 

Semântica. 

ANÁLISE DAS MÁXIMAS CONVERSACIONAIS E SUAS VIOLAÇÕES 

NAS TIRINHAS 

João Yure Santos Silva 

O estudo tem como propósito analisar algumas tirinhas mediante as máximas 
conversacionais, possibilitando mostrar como acontece o processo das violações 
em um ato comunicativo, oriundo do princípio de cooperação que surge em uma 
interação comunicativa. As tirinhas apresentam informações implícitas, para 
serem entendidas pelos interlocutores necessitam do princípio de cooperação, 
sendo em sua maior parte desrespeitado entre os interlocutores com a finalidade 
de provocar o sentido de humor, característica do gênero textual em análise, por 
conseguinte, violando-se as máximas. Para o desenvolvimento deste trabalho, 
utilizou-se os estudos do filósofo americano H.P. Grice (1957; 1975) acerca do 
princípio de cooperação e as implicaturas conversacionais. Ademais, o corpus é 
constituído por algumas tirinhas, coletadas em diversos sites de internet. Os 
resultados comprovam que as tirinhas investigadas apresentarem distintas 
violações nas máximas conversacionais no processo de conversação, dentre elas: 
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máxima de quantidade, máxima da relação, etc. Sendo assim, confirmando o 
objetivo do trabalho.  Portanto, o estudo mostra o processo das máximas 
conversacionais em um ato comunicativo entre os indivíduos no grupo social 
através das tirinhas, e por fim, possibilita uma ferramenta para o/a professor(a) 
trabalha o desenvolvimento da conversação mediante um gênero textual 
conhecido pelos seus alunos. 

 
Palavras-chave: tirinhas. princípio de cooperação. máximas conversacionais. 
violações.  

 
  
DA ESCOLA À UNIVERSIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UMA 

TRAJETÓRIA DOCENTE 
Mykaelle Ferreira (UFF) 

Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência construído a partir de 
dois cenários: o primeiro que ressalta a participação como bolsista de 
licenciaturas, no setor de Língua Portuguesa do Colégio Universitário Geraldo 
Reis (COLUNI-UFF) e, por conseguinte, a atuação como tutora no Programa de 
Tutoria do Instituto de Letras da UFF. Nesse sentido, pretende-se abordar o 
desenvolvimento e os resultados obtidos a partir de tais práticas educacionais, 
assim como as relações e desafios observados em ambos os projetos. Assim, cabe 
ressaltar os pontos de aproximação e distanciamento das atividades em questão 
para, então, verificar a importância do ensino de produção textual (MARCUSCHI, 
2002) que contribua para a ampliação das habilidades discursivas em atividades 
de cunho social permeadas pelo uso da linguagem (BAKHTIN, 2006). Portanto, 
pretende-se promover uma reflexão sobre a prática do letramento no contexto da 
Educação Básica e do Ensino Superior, a fim de avaliar o percurso docente 
construído. Como referencial teórico, utilizamos os estudos propostos por Dolz 
(2004), Soares (2009), Kleiman (2004), Cruz (2007), entre outros. 
 

Palavras-chave: Letramento. Ensino. Escola. Universidade. 

 

A LITERATURA NO COTIDIANO BRASILEIRO E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM O ENSINO 

Ninna Sanches Vicente da Costa (UNIC) 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar e discutir o formato em que a 

leitura é apresentada em contextos de ensino, utilizando os dados fornecidos 

através das pesquisas Retratos de Leitura no Brasil e Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA). A metodologia é de cunho bibliográfica, baseando-

se em autores como João Luís Ceccantini (2016), Rildo Cosson (2016), Ingedore 

Koch e Vanda Elias (2012), Antonio Candido (2011), Roxane Rojo (2009), 

Tzvetan Todorov (2009), Ezequiel Theodoro da Silva (1999) e outros, que 

discutem leitura e literatura. Pretende-se ainda investigar os fatores que causam 

essa pouca leitura nos jovens brasileiros, e como as políticas públicas podem e 

precisam colaborar a fim de que tenhamos mais do que um melhor índice, mas 

uma comunidade escolar leitora.  
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Palavras-chave: Escola. Ensino. Leitura. Literatura. 

 

A MULTIMODALIDE NAS TIRINHAS DO KATTECA: UMA ANÁLISE 
BASEADA NA GRAMÁTICA DO DESIGNER VISUAL 

Olga Maria de Oliveira (UEG/POSLLI) 

Este artigo apresenta o resultado da análise da multimodalidade nas tirinhas do 
Katteca, publicadas no Jornal “O Popular”, tendo como base teórica a Gramática 
do Designer Visual (KRESS & Van LEEUWEN, 2006). Para tanto, o estudo 
fundamentou-se em Kress e Van Leeuwen (2006), Halliday (1985), Bakhtin 
(1992-2010), Marcuschi (2002-2008), Carvalho (2005), Miller (1984-1994), 
entre outros autores que abordam a multimodalidade e os gêneros textuais. A 
investigação, ao se pautar na multimodalidade, analisou como palavra-imagem 
se relaciona na produção de sentidos em 02(duas) tirinhas do Katteca publicadas, 
em agosto de 2019. Utilizou-se o método qualitativo porque abarca um conjunto 
de estratégias para analisar as tirinhas do Katteca; e o método descritivo por ter 
caráter exploratório e se propor a descrever como palavra-imagem se relaciona 
na produção de sentidos nesses textos. Os gêneros foram abordados enquanto 
ação social que apresenta uma estrutura relativamente estável. Os resultados 
deste estudo buscam preencher lacunas existentes, sobretudo, em relação à 
leitura e à compreensão de textos multimodais. Após análise das tirinhas, 
concluímos que palavras e imagens se relacionam de forma integrada na 
construção de sentidos, dessa forma, o que não é dito por meio das palavras é dito 
pelas imagens. Assim, a imagem não é uma ilustração do texto verbal e nem o 
texto verbal é uma explicação da imagem, mas são signos complementares na 
produção de significados. 

Palavras-chave: Multimodalidade. Gramática do Designer Visual. Tirinhas. 
 
 

Simpósio temático 03: Costuras sociolinguísticas: línguas 
minoritárias, contatos linguísticos, variação e mudança e 

suas inter-relações com o contexto educacional 

 

COSTURAS SOCIOLINGUÍSTICAS: LÍNGUAS MINORITÁRIAS, 

CONTATOS LINGUÍSTICOS, VARIAÇÃO E MUDANÇA E SUAS 

INTER-RELAÇÕES COM O CONTEXTO EDUCACIONAL 

Profa. Dra. Neusa Inês Philippsen (Unemat/Sinop) 

Profa. Dra. Marilucia Barros de Oliveira (UFPA) 

Este simpósio, ligado ao Grupo de Trabalho “Estudos Linguísticos na Amazônia 

Brasileira” da ANPOLL, tem o propósito de receber propostas de estudos e 

pesquisas realizados em distintas IES brasileiras que se fundamentam nos 

pressupostos da Sociolinguística ou da Sociolinguística Educacional, 

especialmente os que buscam refletir sobre a língua portuguesa e línguas 

minoritárias com ênfase em contatos de variedades, atitudes linguísticas, 
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variação e mudança, preconceitos social e linguístico, dentre outras temáticas 

linguísticas e sociais que importam para estas disciplinas. Cabe ressaltar que, 

além dos tradicionais autores fundadores da área, como Weinrich, Labov e 

Herzog (1968), Bright (1974), o simpósio acolherá trabalhos que estejam 

ligados às duas outras ondas da Sociolinguística, contemplando os estudos 

etnográficos e a variação como prática (ECKERT, 2000). Sendo assim, os 

trabalhos que irão compor este simpósio devem estar relacionados a questões 

que envolvem o uso de diversidades e variações linguísticas, nos diferentes 

níveis da língua, nos contextos sociais e/ou de sala de aula (Bortoni-Ricardo 

(2005, 2011), Bagno (2002, 2007), Zilles et. al. (2015), e a sua existência em 

diferentes estratos da sociedade e em diferentes âmbitos culturais, questões 

essas que também estão ligadas às práticas docentes no ensino de línguas.  

Palavras-chave: Sociolinguística e Educacional. Línguas minoritárias. 

Contatos linguísticos. Ensino de línguas. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS DO AFRIKAANS NA CIDADE 
DO CABO 

Anderson Lucas da Silva Macedo (UFF) 

Este trabalho tem como objetivo principal discutir questões de representação 
linguística entre estudantes universitários falantes de afrikaans da Cidade do 
Cabo. O afrikaans é a terceira língua mais falada na África do Sul e é usada 
principalmente pela comunidade Branca e Coloured. Nesta investigação leva-se 
em consideração duas variedades da língua referida: o Coloured Afrikaans e o 
White Afrikaans. Entende-se por representação linguística as relações que os 
falantes possuem com sua(s) própria(s) língua(s) e com as outras (PEREIRA; 
COSTA, 2012). Nove estudantes universitários da etnia Coloured concordaram 
em participar de uma entrevista sociolinguista via internet. A entrevista 
semiestruturada foi composta por onze perguntas. As informações levantadas 
através desta técnica de coleta de dados proporcionaram uma análise de como 
esses informantes percebem socialmente sua variedade linguística e as 
variedades de outras etnias.  

Palavras-chave: Representação linguística. Afrikaans. Identidade. 

Sociolinguística.  

 
A LÍNGUA PORTUGUESA PELOS CAMINHOS DO ENSINO 

SUPERIOR: UMA REFLEXÃO ACERCA DO SILENCIAMENTO DOS 
ESTUDOS DA LÍNGUA E DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO MUNICÍPIO DE SINOP 

Débora Santos Oliveira (Unemat/Sinop) 

O presente trabalho tem o objetivo de tratar sobre a relevância do ensino da 
Língua Portuguesa no curso de Ciências Contábeis, na área das Ciências Sociais 
Aplicadas das Instituições de Ensino Superior do município de Sinop. É 
importante refletir que o ensino da língua no ensino superior, independente do 
curso, ou da área de atuação, pode contribuir para a formação acadêmica, para o 
futuro profissional, e a humanização desses profissionais inseridos na sociedade, 
pois este processo de formação terá como base a interdisciplinaridade e 
desmitificará a ideia de ministrar conteúdos engessados e baseados no método de 
ensino tradicional.  Para expor esta relevância utilizam-se como aporte teórico 
autores como Ferdinand Saussure,  Marcos Bagno, e Carlos Alberto Faraco, 
representantes da Linguística e Sociolinguística, respectivamente, na perspectiva 
de reafirmar o valor do ensino da língua em meio a outros saberes. A  metodologia 
aplicada foi a pesquisa de campo, a abordagem foi por meio de entrevistas 
semiestruturadas e orais, transcritas nesse trabalho. Evidenciou-se por meio 
destas entrevistas que o entrelaço entre as Ciências Sociais e Humanas 
acarretariam resultados significativos para a sociedade. 
 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Ciências Contábeis. Ensino Superior. 
Língua. Diversidade. 
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CORPUS DE CARTAS PESSOAIS MINEIRAS DOS SÉCULOS XIX E 
XX: ANÁLISE LINGUÍSTICO-SOCIAL POR MEIO DO SKETCH 

ENGINE 
 

Erenildo Queiroz de Souza (UFMG/PosLin/FALE) 

O trabalho tem o objetivo de apresentar o processo de compilação de um corpus 
composto por cartas pessoais mineiras do português brasileiro dos séculos XIX e 
XX, com foco nas estratégias pronominais de 2ª pessoa do singular tu/você, nas 
relações simétricas e assimétricas ascendentes e descendentes. A investigação 
tem fundamento na Teoria do Poder e da Solidariedade de Brown e Gilman 
(1960), na Sociolinguística Histórica, conforme Hernández-Campoy e Schilling 
(2012), e na Teoria Variacionista de Labov (1994). Para isso, utiliza-se o Sketch 
Engine para a compilação e análise quantitativa e qualitativa dos dados. Nos 
resultados, evidenciaram-se produtivas as desinências verbais e as formas 
pronominais átonas do paradigma de tu (te, ti, contigo, teu, teus, tua e tuas), 
como no trecho “[...] haverias de extasiar-te [...]”, ainda que se tenha levantado 
evidências da combinação de formas dos paradigmas de tu e você, como na 
sentença “[...] quando é que você [rasurado] vens.” Considerando as formas 
variantes tu e você, observou-se a produtividade do pronome você-sujeito nas 
relações sociais assimétricas descendentes, ou seja, nas missivas de superior para 
inferior. Observou-se também que a ferramenta Sketch Engine possibilita a 
compilação de corpus, a organização de documentos históricos com grande 
quantidade de textos e facilita a recuperação de dados. O estudo conclui que o 
Sketch Engine favorece a investigação, tanto na análise quantitativa como na 
qualitativa, por meio de ferramentas como WordList, Concordance, CQL e 
LogDice. 

 
SINALIZAÇÕES IDENTITÁRIAS NO LÉXICO FALADO PELOS 
QUILOMBOLAS DO MOXOTÓ-IPANEMA PERNAMBUCANO 

 

Edmilson José de Sá (CESA/UPE) 

Pernambuco tem raízes africanas manifestadas a partir da vinda de escravos em 
meados do século XVI e, no início do século seguinte, foram contabilizados mais 
de quatro mil cativos para o plantio de cana. Com essa remessa de africanos, 
vieram hábitos, costumes e, naturalmente, a língua que, amalgamada, sobretudo, 
às línguas europeias e indígenas, resultou no português falado em dias atuais por 
seus descendentes e pelos latinos que também fazem uso dele através da 
pronúncia e do léxico. Assim, este trabalho visa à apresentação e análise de 
algumas denominações lexicais registradas no Atlas Linguístico Quilombola do 
Moxotó - Ipanema de Pernambuco, construído a partir do banco de dados 
organizado após inquéritos realizados em cinco quilombos localizados nos 
municípios de Águas Belas, Buíque, Custódia,  Inajá e Sertânia. Os informantes 
foram estratificados equitativamente quanto ao gênero e duas faixas etárias 
abrangendo pessoas de 18 a 40 anos e 50 a 70 anos, com ensino fundamental 
completo. A eles foram aplicadas questões de cunho fonético-fonológico e 
semântico-lexical, que resultaram em onze cartas fonéticas e vinte e uma cartas 
léxicas. Considerando as perspectivas defendidas por Labov (1966), em que 
ocorre a  integração do homem com a língua e a sociedade, e por Eckert (2000) 
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que visa à abordagem construcionista social, a análise das denominações para 
bocapiu (carta 7), gambá (carta 10) e caxixi (carta 20) permitiu constatar que as 
comunidades quilombolas inquiridas desenvolvem práticas que se orientam a 
partir do mundo que as cercam, possibilitando ao falante dessas comunidades a 
construção de uma identidade que não o desprestigie perante seu povo, 
sobretudo, pelas marcas conferidas à língua que fala. 

 
 

RESULTADOS DE UMA PESQUISA SOCIOLINGUÍSTICA ACERCA 
DO /R/ FALADO NO NOROESTE PAULISTA 

Isabela Taborda (UEPG/PPGEL) 

Este trabalho trata-se de um recorte do trabalho de conclusão de curso 
apresentado pela autora no ano de 2019, transformado em um compilado de 
resultados acerca do /R/ falado no noroeste paulista. O objetivo da pesquisa foi 
analisar o rótico em coda silábica, nas posições medial e final de vocábulo, a fim 
de compreender se a variação a sua realização (ou não) era resultado de variantes 
ordem linguística ou extralinguística. Para tanto, foram analisados mais de 2000 
dados, retirados de amostras de fala espontânea do banco de dados IBORUNA, 
oriundo da região de São José do Rio Preto (SP). Pautados, principalmente, em 
BAGNO (2015) CHAGAS (2017); GALLI (2015); LABOV (1972 [2008]); 
MOLLICA E BRAGA (2015); PAIVA E DUARTE (2015); SILVA (2007); 
OUSHIRO (2014); OUSHIRO E MENDES (2013); SILVA (2007); TARALLO 
(1986 [2003]) buscamos demonstrar que as variações existentes acerca do 
fenômeno seguem uma estrutura e uma sistematicidade, e que, na realidade, o 
aparente caos linguístico obedece uma estrutura complexa. Nossa hipótese é a de 
que o pagamento ocorreria, na maioria das vezes, em verbos e contexto final de 
vocábulo, e o que pudemos perceber é a confirmação da hipótese, ao passo que, 
em contexto medial de vocábulo e em nomes, a tendência é de manutenção da 
marcação do rótico em coda.  

Palavras-chave: Variação e Mudança. Apagamento de /R/ em coda silábica. 
Análise Quantitativa. Sociolinguística Variacionista. 
 

AS INFLUÊNCIAS E OS IMPACTOS DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA 
U. I. DR. JOÃO LULA: UM ESTUDO FONÉTICO-FONOLÓGICO DE 

EVENTOS DE ORALIDADE 
                                                                               

Márcia de Brito Pinto (UEMA) 

Este trabalho possui caráter social e etnográfico, tendo por objetivo analisar as 
diferenças fonético-fonológicas dos alunos de nível médio das zonas rural e 
urbana, estudantes da Unidade Integrada Doutor João Lula em eventos de 
oralidade, a fim de identificar os fatores que pode prejudicar o desenvolvimento 
da voz dos mesmos, sobretudo a desenvoltura do aluno ao utilizar – se da língua 
como um meio pelo qual o mesmo desenvolve a sua linguagem. Por esse motivo, 
empregamos a metodologia de coleta e obtenção de dados baseados no modelo 
sugerido por Labov (2001) em que o mesmo busca ressaltar as dimensões interna 
e externa da língua e os fatores que implicam na variação linguística nos distintos 
contextos sociais. O corpus selecionado para esta pesquisa é composto por 59 
alunos de faixa – etária entre 15 e 18 anos de idade. Utilizamos a conversa 
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informal, a observação, a descrição e a análise das falas, captadas por gravador 
embutido em aparelho celular e anotações escritas. Para isso, seguimos as 
reflexões teóricas de Fiorin (2005) Martelotta (2008), Scachetti (2010). Esses 
autores abordam questões referentes o processo de formação, aquisição da 
linguagem, língua e fala, sobretudo, os fatores que contribuem para a variação 
das mesmas, buscando sempre ressaltar de que forma ocorrem estas variações e 
quais impactos são por elas provocados. Nesse ínterim, compreendemos que 
conhecer o funcionamento da língua e reconhecer as suas diversas manifestações 
é de suma importância para utilizar-se dessas, não como mero ato transmitir uma 
informação, e, sim, como interação, que apesar dos desvios da língua e das 
variações fônicas, estas fazem parte das comunidades de fala. Com isso, 
esperamos reconhecer as diferenças fonético-fonológicas a partir de gravações 
em áudio, executadas durante uma pesquisa para a disciplina Fonética e 
Fonologia da Língua Portuguesa e compreender as dificuldades dos discentes 
quanto a formulação de ideias e a representação de sua variedade 
sociolinguística, sobretudo, na formação de frases e respostas às perguntas dos 
professores. A partir desta pesquisa, foi possível observar que a presença das 
variações dialetais no contexto escolar e social é muito distinta e que os alunos da 
escola em que foi realizada a pesquisa possuem uma enorme dificuldade ao 
desenvolver sua linguagem, embora os mesmos se considerem bons 
comunicadores. Daí se nota a importância da família, da escola e do professor e 
da sociedade como um todo para o desenvolvimento eficiente da linguagem 
destes, já que a linguagem é o que nos permite a interação e o que mantém viva a 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Fonética e Fonologia. Oralidade. Variações Linguísticas. 
 

VARIAÇÃO LEXICAL DO ITEM BANANA DUPLA NOS DADOS DO 

ATLAS LÉXICO SONORO DO PARÁ – ALESPA 

Lana Cardoso de Souza (UFRA) 

Regis Guedes (UFRA) 

Abdelhak Razky (UFPA) 

O presente estudo consiste num mapeamento da variação lexical do item banana 

dupla do campo semântico: “Atividades Agropastoris” pertencentes ao corpus do 

Atlas Léxico Sonoro do Pará (ALESPA). Este trabalho tem por objetivo investigar 

a rica variação lexical do português brasileiro falado na zona rural do estado do 

Pará. Os pressupostos teóricos da moderna Dialetologia e da Geossociolinguística 

(CARDOSO, 1996; RAZKY, 1996; AGUILERA, 2008; ISQUERDO, 2010) e da 

Dialetologia Pluridimensional e Relacional (RADTKE; THUN, 1996), nortearam 

a realização deste estudo. Os dados mapeados neste estudo são pertencem ao 

banco de dados do ALESPA, coletados em 38 cidades do estado do Pará, por meio 

da aplicação de um Questionário Semântico Lexical (QSL) de 256 questões 

aplicadas a 152 informantes (4 por localidade). 

Palavras-chave: Alespa. Variação Lexical. Banana Dupla. 
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VARIAÇÃO ENTRE A FORMA PLENA VOCÊ E A REDUZIDA CÊ NA 

FALA DOS VILABOENSES 

Patrícia Mendanha Bernardes (UEG/POSLLI) 

Realiza-se uma análise variacionista dos pronomes de segunda pessoa do singular 

você e cê na Cidade de Goiás. Como fundamentação teórica, serão utilizados os 

pressupostos de Labov (1972, 2008, 2011), Nascimento (2011), Faraco (1996), 

Vitral (1996) e Scherre (2015) que abordam, sob a perspectiva variacionista, o uso 

de você e da forma reduzida cê em diferentes regiões do Brasil, a fim de descrever 

o uso pronominal na Cidade de Goiás. Portanto, será possível contribuir para o 

mapeamento dos pronomes de segunda pessoa do singular no Português 

Brasileiro. Ademais, almeja-se verificar se a forma reduzida está se cliticizando 

(VITRAL, 1996, 2006b; RAMOS, 1997) e se a forma reduzida está em processo de 

mudança. Para o desenvolvimento das análises, foram entrevistados 25 falantes 

nativos da Cidade de Goiás, estratificados conforme escolaridade (Ensino Médio 

e Ensino Superior), sexo/gênero e faixa etária (25 a 35 e 36 a 50 anos). 

Posteriormente, os áudios foram transcritos, codificados e analisados 

estatisticamente no programa GoldVarbX. Foram consideradas diferentes 

variáveis linguísticas (fonético-fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas 

e cognitivas), tais como coalescência entre o pronome e o verbo, frequência do 

verbo, paralelismo I, paralelismo II (formas reduzidas adjacentes ao pronome), 

função sintática, tonicidade da sílaba antecedente, tonicidade da sílaba seguinte 

e tipo de discurso. Os resultados revelam que a variável cê é a mais usada pelos 

vilaboenses, em um processo de mudança em progresso. Além disso, constata-se 

a cliticização da variante cê na Cidade de Goiás. 

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista. Cidade de Goiás. Pronomes. 

 

ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS NA SOCIEDADE: 

ANÁLISE DA INCLUSÃO E DIREITOS DOS DEFICIENTES PELO 

VIÉS DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 

Priscila Ferreira de Alécio (Unemat) 

O presente trabalho tem por objetivo de expor uma pesquisa realizada na 
disciplina de Diversidade e Variação Linguística, de um programa de pós-
graduação, situado ao norte do Estado de Mato Grosso. O foco central foi 
investigar se os deficientes físicos têm acesso a acessibilidade necessária, 
garantida por lei, para que tenham o direito de ir e vir previsto na Constituição. 
Para isso foram utilizados como base os Decretos 3.298, 13.146 e a Lei 10.098, a 
fim de expor o que lhes é assegurado.  Os pressupostos teóricos pautam-se em 
autores da Sociolinguística Variacionista dos quais destacam-se Alkmin (2012), 
Bortoni-Ricardo (2008; 2017), Labov (2007), Tarallo (2007), dentre outros. Para 
que houve a análise da proposta, fez-se necessário ir a campo, em que foram 
entrevistados, no formato de conversa livre, quatro sujeitos, sendo dois do sexo 
feminino e igual número para masculino. Assim, o foco principal foi investigar se 
os portadores de deficiência possuem acessibilidade e analisar se ainda há 
preconceito para com esses sujeitos. A partir dos construtos teóricos da 
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Sociolinguística e das leis expostas, tem-se que os deficientes possuem direitos 
que lhes são assegurados, devido a inserção na Constituição. No entanto, as 
entrevistas demonstraram que mesmo lhes sendo garantido a acessibilidade, 
ainda há muito o que melhorar, tendo em vista que os entrevistados relataram 
dificuldades no que ao direito de ir e vir. Ainda nessa questão os resultados 
mostraram também que há certo preconceito para com os deficientes físicos. 

Palavras-chave: Deficientes físicos. Constituição. Sociolinguística 
Variacionista. Acessibilidade. Estudos linguísticos. 

 

CURSO DE GRAMÁTICA EM USO: UMA PROPOSTA DE ENSINO 
PELO VIÉS DA SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 

Priscila Ferreira de Alécio (Unemat) 

A comunicação tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do curso 
Gramática em uso do português no contexto acadêmico: estudo de aspectos 
gramaticais e suas nuances, que se insere no contexto de inserção social, proposto 
pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, que é vinculado. O curso será 
ministrado em 10 módulos com carga horária de 60h endereçado para a 
comunidade acadêmica em geral. Inscreve-se nos pressupostos da 
Sociolinguística Educacional baseada em Azeredo (2018), Bortoni-Ricardo 
(2008; 2017), Neves (2015), Travaglia (2009), dentre outros. Tenciona-se que os 
participantes, por intermédio da plataforma Google Classroom, entrem em 
contato com os materiais, dos módulos específicos, e possam compreender os 
aspectos gramaticais e um breve histórico do surgimento da Língua Portuguesa, 
de forma mais dinâmica, como também, os usos, no contexto da escrita. Os 
encontros ocorrem de forma síncrona e assícrona, via Google Meet e Google 
Classroom, respectivamente. Há um grupo de WhatsApp, em que as ministrantes 
passam informações e esclarecem dúvidas dos cursistas. Dessa forma, pretende-
se que ao final do curso, os participantes possam compreender e aplicar os usos 
da gramática na escrita acadêmica, bem como em outros contextos que é 
solicitado. 
 

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista. Gramática em uso do 
português. Aspectos Gramaticais. Escrita Acadêmica. 

 

A SOCIOLINGUÍSTICA NA SALA DE AULA: TRANSPOSIÇÃO 

DIDÁTICA DA VARIAÇÃO FONÉTICO-FONOLÓGICA 

Renée de Souza Hasperoy (PUCRS) 

Resumo: É possível perceber, atualmente, uma extensa pesquisa referente à 

variação fonético-fonológica com base em bancos de dados sociolinguísticos, mas 

não há aproveitamento didático desses para a educação básica. Em vista disso, 

esta pesquisa tem como objetivo trabalhar com o fenômeno da monotongação, 

discutido em teses e dissertações que utilizaram como base o banco de dados 

sociolinguísticos VARSUL a fim de apresentar uma forma de utilizar esses 

resultados sociolinguísticos no ensino, por meio da construção de uma Unidade 



 

 

44 

de Aprendizagem voltada ao 6º ano do Ensino Fundamental II. A pesquisa tem 

como base teórica a Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1970) e a teoria da 

Transposição Didática (CHAVALLARD, 1991). Com os resultados levantados nas 

pesquisas analisadas, será possível compreender os contextos em que ocorre o 

processo fonético-fonológico em exame e construir propostas didáticas efetivas a 

esse respeito. Todas as propostas didáticas seguirão as orientações da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Antes, porém, da construção da Unidade 

de Aprendizagem, serão aplicados dois questionários, por meio da plataforma 

Qualtrics, a professores e alunos de 6º a 8º ano do Ensino Fundamental II a fim 

de identificar seus aspectos didáticos e metodológicos frente à variação 

linguística e os conhecimentos dos alunos a respeito do tema. Espera-se, com esta 

pesquisa, refletir sobre a forma como a variação linguística é trabalhada em sala 

de aula, contribuindo com algumas ideias práticas de abordagem do processo 

fonético-fonológico analisado com base nos resultados variacionistas atuais, 

fazendo com que os alunos interiorizem o conceito de língua como um conjunto 

de variedades.  

Palavras-chave: Monotongação. Variação fonético-fonológica. Sociolinguística 

Variacionista. Transposição Didática. 

 

CONSTRUINDO SENTIDOS (AUTO) CRÍTICOS DO MEU FAZER 
TEÓRICO-PRÁTICO EM CONTEXTOS MIGRATÓRIOS 

Rosana Daza (UFMS) 

O objetivo desta pesquisa de doutorado é construir sentidos (auto) críticos do 

meu fazer teórico-prático, antes, durante e após as aulas da disciplina eletiva 

“Tópicos de Projetos de ensino na área de Letras” de março a junho de 2021 na 

Universidade Federal da Grande dourados (UFGD) – MS. A metodologia a 

utilizar será de natureza “autoetnográfica”, segundo Tetnowski; Damico (2014, p. 

5), será fundamental compreender noções de linguagem (BAKHTIN, 1999; 

VOLÓCHINOV, 2018) identidade (HALL, 2012; RAJAGOPALAN, 2003). 

Igualmente importantes são conceitos que dialogam com a contemporaneidade e 

que permitem escutar não apenas o outro, mas também escutar a mim mesma: 

ouvir os outros me ouvindo (FREIRE, 2005) por meio do letramento crítico em 

duas várias vertentes (CERVETTI; PARDALES; DAMICO; 2001, MENEZES DE 

SOUZA, 2011; BRIAN STREET, 1984; LANKSHEAR; KNOBEL, 2006; ALLAN 

LUKE, 2012; HILARY JANKS, 2010; TAKAKI, 2012; LI WEI, 2018) são 

igualmente importantes. Esta tese de doutorado, contribui com debates sobre 

construção de sentidos (auto)críticos nos fazeres científicos brasileiros com vistas 

à transformação social especialmente na educação linguística-cultural em 

contextos de migração. 

Palavras-chave: Formação de professores. (Auto) etnografia/crítica. Migração. 

Práticas translingue.  
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CONCORDÂNCIA VARIÁVEL E LIVRO DIDÁTICO: ANÁLISE DE UM 
LD DO ENSINO MÉDIO 

Thaís Schoffen Rodrigues (UEM) 

Este trabalho tem por objetivo verificar como são tratadas as questões da 
concordância verbal e nominal quanto ao seu aspecto variável no Português 
Brasileiro (PB) no livro didático do primeiro ano do ensino médio da série 
“Português Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e uso” (Cereja; Dias-Vianna; 
Damien, 2016), bem como problematizar o preconceito linguístico ainda presente 
na escola. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, assim, a  partir de uma 
fundamentação teórica nas áreas da Sociolinguística Variacionista e da 
Sociolínguística Educacional, como Lucchesi, Baxter e Silva (2009), Bagno 
(1999), Bortoni-Ricardo (2004, 2005), Cyranka (2015), Cardoso e Cobucci (2014) 
entre outros trabalhos,  buscou-se refletir sobre o modo como a concordância, 
verbal e nominal, é tratada no livro didático analisado. Concluiu-se que o livro 
didático analisado, apesar de conter um subcapítulo exclusivo para tratar dos 
temas da variação linguística, em alguma medida, contribui para a difusão do 
preconceito linguístico na escola quanto aos temas da concordância verbal e 
nominal e seu aspecto variável.       
  

Palavras-chave: Sociolinguística Educacional. Livro Didático. Concordância.  

 
CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS ACERCA DE ANGLICISMOS 

NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

Aline Kelen (UEG/Cora Coralina) 

Marília Silva Vieira (UEG/POSLLI) 

O trabalho objetiva, sob a ótica da Sociolinguística Variacionista, analisar as 
crenças e atitudes linguísticas de acadêmicas Letras e Matemática, acerca da 
inserção de anglicismos no Português Brasileiro (PB), fundamentado em LABOV, 
HERZOG E WEINREICH (2006[1968]); LABOV (1964), BIDERMAN (2001), 
BAGNO (1999;2001), CÂMARA JR (1986), CARVALHO (2002), FARACO (2001) 
e FERNÁNDEZ (1998). Em uma perspectiva sociolinguística, é possível analisar 
como funciona o processo de intercâmbio linguístico. Dessa forma, esta pesquisa 
pode contribuir para mostrar como a Língua Inglesa, que está cada vez mais 
presente em nosso vocabulário, ainda causa estranheza em pessoas de uma área 
de estudo que não tem um contato tão intenso com uma segunda língua, como o 
curso de Letras. Através disso, será possível verificar as diferentes atitudes de 
pessoas de outro campo de estudo quando em contato com palavras dessa língua. 
O método de recolha dos dados foi a técnica do Matched Guise (LAMBERT,1972), 
adaptada em um formulário, na plataforma digital Google Forms. Mediante as 
atitudes linguísticas que foram manifestadas pelas participantes, os resultados 
demonstram que o processo de aceitação e/ou rejeição dos anglicismos no PB é 
condicionado, sobretudo, por fatores sociais. Cada grupo de juízas, o da 
Matemática e o de Letras, manifestaram graus de aceitabilidade diferentes acerca 
dos anglicismos presentes no teste. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Língua Inglesa. Acadêmicas. 
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VOCÊ, OCÊ E CÊ: PERCEPÇÃO LINGUÍSTICA SOB A ÓTICA DE 
GOIANOS E NÃO GOIANOS 

Ana Luiza Oliveira (UEG/Cora Coralina) 

Marília Silva Vieira (UEG/POSLLI) 

O avanço dos estudos sociolinguísticos possibilitou a conclusão de que um 
indivíduo, ao utilizar a língua como meio de comunicação, não transmite apenas 
uma informação referencial, mas sim suas características pessoais e sociais. 
Desse modo, para examinar as crenças e atitudes linguísticas atinentes à variação 
pronominal de segunda pessoa na fala goiana, no que diz respeito às formas você, 
cê e ocê, o presente estudo baseia-se no aporte teórico da Sociolinguística 
Variacionista (LABOV, 2008; SCHERRE, 2015), sobretudo nos pressupostos da 
Terceira Onda (ECKERT, 2000). Para a obtenção dos resultados, foi empregado 
um método de medição indireta, inspirado na técnica matched guise (LAMBERT; 
LAMBERT, 1968) e adaptado em um formulário na plataforma 
Google Forms, aplicado a juízes goianos e não goianos. A esse formulário, 
adicionamos, ainda, perguntas diretas nas quais requeremos aos jurados que 
indicassem qual das variantes melhor representariam a fala de pessoas que 
exercem determinados cargos. A partir delas, foi possível aferir que, dentre as três 
variantes em questão, ambos os grupos de juízes rejeitaram a possibilidade de 
que as variantes ocê/cê representassem a fala de um médico.  

Palavras-chave: Percepção. Pronomes. Goiás.  

 

ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA DOS RÓTICOS NO INTERIOR DO 
PARANÁ 

Isabela Taborda (UEPG/PPGEL) 

A pesquisa de Mestrado proposta neste projeto apresenta uma análise 
variacionista dos róticos no interior do Paraná, mais especificamente na 
comunidade de fala da região de Irati. Como arcabouço teórico, utilizaremo-nos 
da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 2008 [1972]; 
WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]), que concebe a língua como um 
sistema heterogêneo, variável, mutável e social. Como corpus, será realizado um 
recorte no banco de dados denominado “Variação Linguística de Fala Eslava”, 
doravante VARLINFE (COSTA; LOREGIAN-PENKAL, 2014). O banco de dados 
citado abarca seis cidades distintas do interior do Paraná, a saber: Irati, Ivaí, 
Mallet, Prudentópolis, Rio Azul e Rebouças. Nossa pesquisa será realizada acerca 
do português falado em Irati (PR) de onde selecionaremos nossos dados de fala 
espontânea a fim de analisar o comportamento das variantes róticas na região 
interiorana deste Estado tão plural. Além disso, interesse por esta pesquisa 
advém da necessidade de descrição do Português Brasileiro no que tange às 
regiões mais afastadas dos grandes centros e capitais, como é o caso da 
comunidade linguística a ser analisada nesta pesquisa. Como se sabe, são poucos 
os estudos sobre a fala do interior paranaense e, dessa forma, a realização desta 
pesquisa contribuirá para o preenchimento dessa lacuna. 

Palavras-chave: Sociolinguística; Variação e mudança linguística; Fonética e 
fonologia; Róticos. 
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ENSINO E (IN)VARIAÇÃO: A ABORDAGEM DO IMPERATIVO 
EM LIVROS DIDÁTICOS  

 
Luiz Fernando de Carvalho (UFMG)  

 
O trabalho investiga a abordagem do imperativo gramatical em livros didáticos 
de língua portuguesa da educação básica voltados para o Ensino Médio aprovados 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2015 e de 2019, com o 
objetivo de discutir como as coleções incorporam os resultados de pesquisas 
linguísticas sobre o estatuto variável do imperativo de 2ª pessoa do singular que 
pode se manifestar com formas associadas ao indicativo 
(deixa/recebe/abre/dá/diz/vai) ou ao subjuntivo 
(deixe/receba/abra/dê/diga/vá). Essa análise toma como ponto de partida a 
perspectiva da tradição gramatical (BECHARA, 2009 [1961]; ROCHA LIMA, 
2013 [1972]; CUNHA E CINTRA, 2007 [1985]) e apresenta a variação do 
imperativo tendo em vista os estudos sociolinguísticos sobre o tema (SCHERRE, 
2004, 2007, 2012; PAREDES SILVA et al., 2000; RUMEU, 2016; DINIZ 2018). 
Nesse sentido, levando em consideração que na educação básica os livros 
didáticos de língua portuguesa são comumente influenciados pela tradição, as 
coleções foram analisadas qualitativamente tendo em vista não apenas a 
definição e a estrutura morfológica do modo imperativo bem como a 
possibilidade de menção a sua expressão variável. Os resultados deste estudo 
apontam que os livros analisados atêm-se, em sua maioria, aos preceitos 
conservadores das gramáticas normativas, na medida em que ressaltam tão 
somente o valor ilocucionário do imperativo desconsiderando a existência da 
variação desse modo verbal no português brasileiro.  
 
Palavras-chave: Ensino de gramática. Variação Linguística. Imperativo 
gramatical. Livros didáticos. 
 

“É SÓ UM DETALI, MULÉ”: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA DA 
DESPALATALIZAÇÃO DA LATERAL PALATAL EM CAPELA – AL  

Maria de Fátima Rocha Santos (UNEAL) 

Tatielly Almeida Santos (UNEAL) 

Orientador: Almir Almeida de Oliveira (UNEAL) 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a despalatalização da lateral 

palatal /λ/ na cidade de Capela - Alagoas, em palavras do tipo ‘filho’, ‘julho’, 

‘mulher’, ‘milho’ etc. por meio da análise de áudios que compõem o banco de 

dados do Projeto Portal (Português Alagoano). Investiga-se a troca de um fonema 

palatal por um alveolar pelo apoio inadequado da língua no palato duro em sua 

articulação. Nesta pesquisa, será utilizado o aporte teórico da Sociolinguística 

Variacionista (LABOV, 2008 [1972]; WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 e 

outros), a qual prevê que cada elemento variacional no interior da língua sofre de 

uma valoração social que direciona sua realização. A pesquisa conta com 24 

entrevistas de fala espontânea de informantes estratificados em sexo, idade, 

escolaridade e cidade. Os entrevistados são naturais de Penedo e o processo de 

análise foi feito com o auxílio dos seguintes programas computacionais: Praat 
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análise acústica e R para análise qualitativa. As variáveis investigadas são 

divididas em variáveis sociais/externas (idade, sexo e escolaridade) e variáveis 

linguísticas/internas (contexto/vogal anterior, contexto/vogal seguinte, 

quantidade de sílabas, classe gramatical e acento). Com base na análise, pode-se 

dizer que não há como prever qual variante irá prevalecer pois, das variáveis 

sociais, apenas o sexo e a escolaridade foram levadas em consideração, de modo 

que a despalatalização da lateral palatal / λ/ foi favorecida respectivamente por 

pessoas do sexo masculino e, de nível baixo de escolaridade (fundamental), de 

modo que não há como prever uma mudança. 

Palavras-chaves: Sociolinguística Variacionista. Despalatalização. Lateral 

Palatal. Capela. 

 

A NEGAÇÃO COMO VARIÁVEL SOCIOLINGUÍSTICA NA CIDADE DE 
GOIÁS-GO 

Vander Simão Menezes (UEG/POSLLI) 

Este trabalho propõe a apresentação dos resultados parciais da pesquisa, 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e 
Interculturalidade (POSLLI/UEG/Cora Coralina), que tem como objeto de 
estudo a variação entre os operadores de verificação de negação em dados da fala 
da Cidade de Goiás-GO. Esse fenômeno ocorre quando o falante deseja expressar 
a negação sentencial, a partir de três formas possíveis: NEG1 – advérbio de 
negação anteposto ao sintagma verbal; NEG2 – dupla negação, com o advérbio 
anteposto e posposto ao sintagma verbal; e NEG3 – com o advérbio posposto ao 
sintagma verbal. Essa variação ocorre em contextos específicos, em que o valor 
de verdade se mantém sempre o mesmo. A pesquisa visa verificar se há uma 
variação estável ou uma mudança em progresso quanto à marcação de negação 
na fala vilaboense e em quais contextos podem ocorrer NEG2 e NEG3. Para isso, 
lança-se mão da teia teórica da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2001, 
2008). O corpus de análise foi composto por entrevistas oriundas de dois 
corpora: o do Grupo de Estudos Funcionalistas, da Universidade Federal de 
Goiás (GEF/UFG), e do Grupo de Estudos e pesquisas em Sociolinguística da 
Universidade Estadual de Goiás (SOCIOLINCO/UEG/Cora Coralina). As 
entrevistas utilizadas foram gravadas, respectivamente, em 2003 e 2019, o que 
possibilita um estudo do fenômeno em tempo real. Por meio de análises com o 
software R, pretende-se analisar possíveis correlações entre as formas de 
negação e fatores sociais como faixa etária e sexo/gênero, além de averiguar se há 
prestígio linguístico associado a alguma das variantes. 

Palavras-chave: Negação. Sociolinguística Variacionista. Tempo real. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

49 

A DESNASALIZAÇÃO DE POSTÔNICAS NA FALA GOIANA:  
UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO 

 
Caroline Pereira (UEG/Cora Coralina) 

Marília Silva Vieira (UEG/POSLLI) 

Toda língua possui variações linguísticas, que podem ser entendidas por meio de 
sua variação histórica e variação regional, podendo ser compreendidas a partir de 
diferentes fenômenos. A partir dessa premissa, o trabalho objetiva-se, sob a 
perspectiva da Sociolinguística Variacionista, analisar as percepções linguísticas 
de estudantes do curso de Letras e Geografia, acerca do fenômeno de 
desnasalização de postônicas na fala. A pesquisa fundamenta-se em BAGNO 
(2005), BONA, SCHWINDT (2017) CARDOSO (2014), COELHO (2015), 
CAETANO (2014), FERNÁNDEZ (1998), LABOV (1964) e PEZATTI (1990). 
Deste modo, o trabalho procurou estudar o valor social de produções como em 
“reportagi”, a partir da observação dos julgadores em função a atenção prestada 
a fala. Estabeleceu-se como proposito também para este trabalho proceder uma 
análise de atitudes e crenças, para examinar o que os falantes da língua no papel 
de avaliadores atribuem ao fenômeno, e em que medida assa avaliação subjetiva 
está relacionada a fatores linguísticos e extralinguísticos. O método para a 
verificação subjetiva dos dados, foi baseado em duas gravações, de um único 
sujeito, nasalizada e desnasalizada, apresentadas como estímulo, foi aplicado um 
formulário de percepção de atitudes e crenças elaborados com base na proposta 
de Lambert et al. (1960) adaptado, na plataforma digital Google Forms. Essa 
metodologia permite capturar valores sociais associados à ideia de prestígio e 
estigma de formas linguísticas, por meio do formulário com questões fechadas a 
apenas duas escolhas Verdadeiro e Falso. Portanto, pudemos observar as crenças 
dos participantes de acordo com o imaginário social, pois a  maioria das respostas 
estudadas manifesta semelhança nos índices tanto para verdadeiro quanto para 
falso, entretanto, os julgadores do curso de Geografia atribuem valores mais 
positivos se comparados aos julgadores de letras, especificamente nas 
qualificações inteligência e autoconfiança no estimulo desnasalizado. 
 
 Palavras-chave: Sociolinguística. Variação. Crenças. 

 

Simpósio temático 04:  Discurso e gênero sob diferentes 
perspectivas 

 

DISCURSO E GÊNERO SOB DIFERENTES PERSPECTIVAS 

Profa. Dra. Luana Alves Luterman (POSLLI/UEG) 

Prof. Dr. Helvio Frank de Oliveira (POSLLI/UEG) 

Nosso ST propõe a congregação de pesquisas sobre discurso e gênero de acordo 

com diferentes abordagens teórico-metodológicas. Objetivamos conhecer e 

debater temáticas concernentes às teorias queer e quaisquer outras 

epistemologias relacionadas aos estudos discursivos, em detrimento do 
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binarismo sexual hegemônico e das políticas públicas de apagamento das 

minorias (como mulheres e comunidade LGBTQIA+). Esperamos conhecer 

trabalhos que descrevam, interpretem e analisem diferentes enunciados que 

circulam nas mais diversas esferas de atividade humana. Para isso, 

perscrutaremos como foi manifesta uma determinada materialidade 

linguística, sob o crivo dos saberes e dos poderes inscritos numa ordem 

discursiva que cliva os sujeitos ao engendrar suas práticas. Portanto, os 

agenciamentos sócio históricos mobilizados para a investigação dos corpora de 

pesquisa são esperados tanto para trabalhos que objetivam a análise do 

funcionamento dos discursos selecionados quanto para os que se engajam em 

favor da mudança social.  

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Minorias. Sujeito. História.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 04: 
 

NARRATIVAS INTERSECCIONAIS DE GÊNERO EM UM CONTEXTO 
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES DE LÍNGUAS 

Camila dos Passos Araujo Capparelli 

Matheus Utim (UEG/POSLLI) 

Neste estudo, problematizamos narrativas emergidas em um contexto de 
formação de professoras/es de línguas com o objetivo de investigar como são 
discursivamente construídas as intersecções de gênero. Ancoradas/os no viés 
INdisciplinar da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006) e no paradigma 
qualitativo-interpretativista de pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2013), sob a 
perspectiva narrativa (MOITA LOPES, 2002), lançamos mão da 
interseccionalidade como ferramenta teórico-metodológica (AKOTIRENE, 
2018), na busca por criar inteligibilidade sobre os fenômenos e complexidades 
narrados pelas/os agentes do estudo. Dado o contexto de geração do material 
empírico, fazemos a articulação entre pesquisas que vão desde a formação crítica 
de professoras/es de línguas (SILVESTRE, 2017; PESSOA, 2019) aos estudos 
sobre feminismo negro (AKOTIRENE, 2018; CRENSHAW, 2002; DAVIS, 2016; 
RIBEIRO, 2016; 2017, 2018, 2019). As análises mostram que os efeitos deletérios 
da escravidão ainda estão presentes na contemporaneidade, em forma de 
colonialidade, fazendo com que mulheres negras sejam inseridas em dinâmicas 
sociais de subordinação e exclusão. Por essa razão, é imprescindível que outros 
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atravessamentos identitários, tais como raça, sexualidade e classe, sejam levados 
em conta no processo de análise do gênero em contextos formação docente. 

Palavras-chave: Narrativas. Formação de professoras/es. Interseccionalidade. 

VOZES FEMININAS NA TRADIÇÃO LITERÁRIA: O SUJEITO 

MULHER SE APROPRIA DA LINGUAGEM 

Carla Priori da Silva (UFJF) 

Resumo: Historicamente, as mulheres são relegadas a um status quo que as 

mantém subordinadas ao sistema patriarcal que cala a sua voz. Fato que 

influenciou, de alguma forma, o (não)aparecimento feminino, sobretudo no 

contexto literário. Daremos espaço para a voz feminina através de um olhar 

inicial para os movimentos feministas. Posteriormente, observaremos como a 

crítica feminista interpreta a literatura escrita por mulheres. Por fim, detectamos 

que, apesar de muito ainda precisar ser feito, as escritoras estão conseguindo 

estabelecer sua voz e, através de sua pluma, renovar o mundo literário, porque 

ajudam a desmitificar os convencionalismos sobre o papel da mulher dentro do 

universo editorial e possibilitam desarticular o cânone tradicional masculino. 

Palavras-chave: Autoria feminina. Tradição literária. Crítica feminista. 

Mulher. Literatura. 

 
RO(BIOS):  HOSPITALIDADE, SUBJETIVIDADE(S) E 

TECNOLOGIA(S) DE SI PELO VIÉS PANDÊMICO/DISCURSIVO 
 

Ester da Silva Santandel (UFGD) 

Este artigo propõe refletir sobre a hospitalidade ao fomentar subjetividade(s) na 

abordagem tecnológica “Startup”, utilizada para reverberar o momento 

pandêmico presente no cotidiano brasileiro, com o uso do robô “cuidador de 

pacientes”, intitulado Robios. Problematizamos o discurso tecnológico como 

mobilizador de efeito de sentido da telepresença no espaço hospitalar, ao mover 

subjetividades cunhadas na e pela hospitalidade. Nossa hipótese é de que, no 

século XXI, o acontecimento viral da COVID-19 fomentou o uso das ferramentas 

e dispositivos de saber/poder, por parte do Estado, que dinamizam a 

telepresença, estimulando no sujeito nova forma de se ver e de ser representado 

(visto), contribuindo para a dependência e/ou esvaziamento de si. Para essa 

abordagem, utilizamos o aporte teórico de Derrida (2003); Foucault (2006, 

2010); Neves (2011), entre outros. Empregamos o método arqueogenealógico 

foucaultiano, presente na Análise de Discurso de Linha Francesa, baseado na 

perspectiva qualitativa e nos gestos interpretativos de (re)significação. O objeto 

do corpus respalda-se na materialidade discursiva existente em uma entrevista 

veiculada no Canal Youtube sobre tratamentos paliativos, intitulada 

“Comunicação de más notícias em tempo de pandemia”. Os resultados, 

parcialmente obtidos, revelam a existência do fortalecimento da hospitalidade, 

principalmente quanto aos cuidados paliativos em relação à morte, amparada por 

dispositivos tecnológicos pelo quadro diferencial do viés pandêmico, em 
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consequência de protocolos “ditos” adequados que assujeitam ao sequestro de si 

e, ao mesmo tempo, promovem no sujeito uma nova (re)significação da vida e da 

ausência. 

 
Palavras-chave: Biopolítica. Discurso. Robótica. Subjetividade. Psicanálise. 

 

GÊNERO, MÍDIA E DISCURSO: UM ESTUDO SOBRE A 

REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO FUTEBOL 

Flaviane Rodrigues Eugênio (UFLA) 

O futebol é um dos esportes com maior relevância social, sendo o mais popular 
no Brasil. Além da prática esportiva, o futebol ocupa uma posição social, que 
retoma memórias discursivas, que são nocivas para alguns grupos específicos 
Sendo assim, é possível pensar o futebol como um fenômeno cultural e analisa-lo 
através da perspectiva teórica da Análise do Discurso, através das implicações, 
que se dá entre a mídia esportiva e os papéis de gênero no esporte. O presente 
trabalho tem então como objetivo, realizar uma análise discursiva dentro da 
mídia esportiva, focando na diferença de gênero do futebol. Como objetivos 
específicos, utilizaremos estratégias linguístico discursiva, para compreender o 
discurso da mídia esportiva, em relação as mulheres do esporte, e relacionar o 
estereótipo da mulher no futebol com o discurso da mídia esportiva Para isso, 
sites esportivos serão analisados, a fim de compreender as condições de produção 
do discurso, que perpassa a mídia e principalmente o ambiente futebolístico, o 
interdiscurso, além do estereotipo e suas implicações no processo representativo 
da mulher no futebol. Como resultado, espera-se compreender como é a 
construção discursiva da mulher jogadora de futebol na mídia esportiva. Além 
das questões de gênero, que permeiam a sociedade e consequentemente o 
ambiente esportivo.  

Palavras-chave: Letras. Análise do Discurso. AD francesa. Comunicação. 

Estudos de gênero.  

 

PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO DAS EX-ENCARCERADAS DO 
SISTEMA PRISIONAL FEMININO NO INTERIOR GOIANO 

Gabriela Magalhães Sabino (UEG/POSLLI) 

Objetivamos apresentar os resultados parciais de pesquisa sobre os processos de 

subjetivação de ex-presidiárias do interior goiano. Os enunciados das 

informantes são clivados por discursos que circulam a respeito do sistema 

carcerário feminino e revelam a ordem da dizibilidade sobre castigos, suplícios, 

saberes e poderes disciplinares. O corpus de pesquisa é composto por enunciados 

produzidos por egressas do interior do estado de Goiás. Mobilizamos 

a fundamentação teórica da Análise de Discurso de linha francesa, que considera 

a relação indissociável entre língua, sujeito, contexto sócio-histórico e ideológico. 

A metodologia consiste em coleta de dados por uma pesquisa de campo realizada 

por entrevista estruturada. Como resultados, percebemos que  as práticas de si 

por meio da disciplinarização do corpo 
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das   mulheres   que   estiveram   encarceradas são permeadas pela biopolítica, 

pelo poder pastoral e, simultaneamente, pelo  biopoder, pois alguns depoimentos 

paradoxalmente demonstram a exigência do poder disciplinar, útil e dócil, não 

violento, na prisão. Assim, analisamos como funcionam a ética e a estética das 

existências das mulheres pesquisadas.  

 

Palavras-chave:  Práticas de subjetivação. Cárcere feminino. Disciplina. 

 

GENI E O ZEPELIM: UMA ANÁLISE CRÍTICA NA PERSPECTIVA DA 

LINGUÍSTICA QUEER 

Paulo Almeida de Oliveira Júnior (UEG/CCSEH) 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre gênero e sexualidade, presentes na letra 
da música Geni e o Zepelim e na peça “Opera do Malandro”, ambos de Chico 
Buarque (1978). Dentre as várias possibilidades de interpretação da narrativa, 
centramos nossa discussão sobre a personagem, compreendida como uma 
travesti que era hostilizada pela cidade, conforme a representação na peça. 
Diante de uma ameaça de ataque de um zepelim, o comandante se encanta com 
os dotes de Geni, que acaba sendo provisoriamente tratada de um modo 
diferenciado pelos seus detratores. Passada a ameaça, ela retorna ao seu dia-a-
dia normal, no qual as pessoas a ofendem e excluem, revelando o caráter pseudo-
moralista e hipócrita da sociedade. A partir da análise, com base da Linguística 
Queer, é possível construir e visibilizar alternativas a discursos cis-
heteronormativos e fomentar seu uso, para contribuir para mudanças sociais 
concretas e importantes. Os principais pressupostos teóricos que nos 
alicerçamos são Borba (2015), Butler (1990), Louro (2014, 2015). Os estudos 
revelam que após quatro décadas da composição da canção, mulheres, 
prostitutas (cis e trans), ainda são alvos de uma linguagem hegemônica e 
opressora. Em geral, constatamos que o retrato da sociedade brasileira do século 
XXI ainda é carregado de hipocrisia e de falsos moralismos na atualidade.  

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Queer. Geni. Linguística. 

 

A DECOLONIALIDADE ALIADA À ADC NA LUTA CONTRA O 

RACISMO RELIGIOSO 

Rogerio Gomes Pereira Júnior (UEG/PPGIELT) 

Esse estudo é parte da dissertação “Estudantes adolescentes recém-iniciados no 

candomblé: Discursos de resistência, confrontos e embates” cuja base teórica 

utilizada para compreender os discursos dos participantes dessa 

caminhada/pesquisa é a Análise de Discurso Crítica pelo viés decolonial 

(RESENDE, 2018). Assim, durante a pesquisa/caminhada a ADC aliada a 

decolonialidade foi uma ferramenta eficaz para o estudo de discursos que 

contrapõem discursos hegemônicos, como o do racismo religioso. Ademais, ao 

presenciar uma série de violências motivadas por racismo religioso nos relatos 

dos adolescentes e em notícias veiculas por diversas mídias, atesto que a ADC 
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associada à decolonialidade promove uma denúncia para o racismo religioso e 

demais problemas sociais causados por discursos legitimados pelo projeto de 

poder colonial.  

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Decolonialidade. Racismo 

Religioso.  

 

VAMOS DISCUTIR QUESTÕES DE GÊNERO EM SALA DE AULA? 

Veridiana de Souza Guimarães (UNISC) 

Com o objetivo de melhorar a realidade da escola, dos lares ou da própria 
sociedade, objetivo introduzir os estudos de gênero em sala de aula por meio de 
obras literárias. Para que se consiga atingir esse objetivo, busco desenvolver um 
projeto-ação, em uma turma do ensino fundamental, que envolva a interpretação 
de materiais literário no espaço escolar. Além disso, pretendo preparar esse grupo 
de estudantes para a elaboração de um material educativo. Para que, na 
sequência, possam repassar os ensinamentos para aos demais alunos da escola. 
Além da parte prática, convicta de que a educação auxilia na compreensão e 
transformação do mundo, busco instruir para a mudança e o despertar da 
consciência dos alunos. Para embasar essa proposta de projeto-ação utilizo 
autores como de Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Rita Terezinha Schmidt, 
Suzana Albornoz, Michelle Perrot, Nádia Elisa Meinerz e Luce Irigaray.  

Palavras-chave: Desigualdade. Gênero. Escola. Ensino fundamental. Obras 
literárias. 

 

O LUGAR DAS DIVERSIDADES NA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR – BNCC 

 

Vitor Sávio de Araújo Gomes (UEG/POSLLI) 

Em um ambiente escolar não cabe lugar ao preconceito ou a nenhum tipo de 
discriminação, seja ela racial ou de gênero. Tais preconceitos acontecem na falta 
de respeito ao diferente, pela ausência de reconhecimento de que temos nossa 
identidade e que pertencemos a uma sociedade que necessita viver em harmonia. 
Nossa herança colonial é preconceituosa e discriminatória, cabendo então à 
legislação orientar o contrário, buscando descolonizar essa cultura racista. A Base 
Nacional Comum Curricular que deveria propor um debate profundo sobre o 
tema diversidade de gênero e racial se abdicou de fazê-lo por diversas questões, 
tais como pressão política e religiosa, ocultando em seu texto as expressões 
gênero e sexualidade. O documento se restringe a enfatizar o respeito às 
diversidades e quando faz referência a gênero  apenas o relaciona aos textuais. O 
artigo se constitui em pesquisa bibliográfica e documental partindo das 
definições de identidade em Hall (2006) e Moita Lopes (2012), com o objetivo de 
analisar como o tema sobre a diversidade é tratada na BNCC, estabelecendo uma 
comparação com suas versões preliminares e objetivando, a partir das 
competências gerais, identificar caminhos para que se trate na escola questões 
sobre valores e respeito ao diferente. Tal análise teve como base as discussões 
feitas por Carreira (2019) e Ferreira (2015) que questionam e analisam a 
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diversidade na BNCC na busca de um posicionamento crítico a respeito dessa 
temática. 
 
Palavras-chave: BNCC. Diversidades. Gênero e Sexualidade. Diversidade. 
 

DISCURSO DE ÓDIO DE CARÁTER LGBTFÓBICO NO FACEBOOK: 
UM OLHAR PELA LINGUÍSTICA FORENSE 

Welton Pereira e Silva (PUC-Rio) 

O presente trabalho objetiva analisar e descrever estratégias linguístico-
discursivas empregadas em posts com conteúdo lgbtfóbico no Facebook. Serão 
analisados 50 textos escritos como respostas a notícias acerca de conteúdo 
referente à comunidade LGBTQI+, levando em consideração as escolhas lexicais, 
frequência de uso de determinados termos ofensivos e estratégias discursivas que 
procuram ofender, injuriar, violentar o destinatário, o que pode ser entendido 
como discurso de ódio e violência verbal. O referencial teórico adotado gira em 
torno da Linguística Forense, nomeadamente no que concerne aos crimes de 
linguagem (SHUY, 2005) e aos discursos criminalizáveis (SILVA, 2020), 
lançando mão de teorias do discurso e da argumentação (CHARAUDEAU, 2008; 
2010; 2016; AMOSSY, 2016; FIORIN, 2015). Os resultados indicam uma 
tendência ao emprego de estratégias discursivas e argumentativas que procuram 
deslegitimar a luta, os direitos e a própria existência do sujeito LGBTQI+, 
evocando interdiscursidade marcante com o discurso religioso. Os resultados 
apontam para a necessidade de que políticas sociais e jurídicas mais eficazes 
sejam realizadas de modo a coibir a expressão do discurso de ódio de base 
lgbtfóbica em redes sociais de amplo alcance. 

 

Palavras-chave: Discurso de ódio. Violência verbal. Facebook. LGBTfobia.  
 

 

Simpósio Temático 05: Educação linguística: experiências 
de ensino de línguas, formação docente e práticas 

interculturais e identitárias 

 

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE 

LÍNGUAS, FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS INTERCULTURAIS 

E IDENTITÁRIAS 

Prof. Dr. Rosivaldo Gomes (Unifap) 

Edielson Monteiro da Silva (mestrando/Unifap) 

Ao se pensar sobre ensino de línguas (materna e estrangeiras), no contexto de 

globalização, de identidades em trânsito, de práticas translíngues e em 

contextos de superdiversidade/diferenças culturais-identitárias em que 

vivemos, é imprescindível que se leve em consideração a formação do educando 
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e/ou do sujeito aprendiz focalizando-se a cidadania, bem como deve-se 

considerar também como tais línguas estão se configurando como commodities 

(JORDÃO, 2004; RAJAGOPALAN, 2005; KUMARAVADIVELU; 2006) nestes 

momentos de modernidade recente (MOITA LOPES, 2013; CHOULIARAKI & 

FAIRCLOUGH, 1999). Além disso, nesse cenário faz-se necessário ainda se 

pensar a formação de professores que possa atender às necessidade de 

formação tanto linguística com a qual esse profissional deverá lidar, quanto a 

realidade e diversidade linguística e cultura que poderá encontrar em sala de 

aula e, dado a isso, visões/perspectivas não essencialistas sobre sujeito, 

lingua(gem), ensino, cultura e aprendizagem devem compor a formação do 

professor de línguas. Nesse sentido, fundamentado em aportes teóricos 

presentes nas pesquisas desenvolvidas no campo da Linguística Aplicada 

(Crítica), que tratam sobre o ensino de línguas sob outras lógicas como, por 

exemplo, a partir de perspectivas decoloniais (MIGNOLO, 2013; CASTRO-

GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007), de pedagogias decoloniais (WALSH, 2009, 

2013; OLIVEIRA; CANDAU, 2010) e de abordagens de ensino de línguas 

estrangeiras com base nos estudos do Letramento Crítico, este GT tem como 

objetivo reunir estudos que busquem discutir a constituição de educação 

linguística, experiências de ensino de línguas e formação de professores a partir 

dos seguintes eixos: a) linguagem, identidades e culturas nas aulas de línguas 

e b) práticas didáticas e agir/gestos didáticos decoloniais no ensino de línguas.  

Palavras-chave:  Educação linguística. Formação de professores. Ensino de 

línguas.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 05: 

 

(RE) CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES PROFISSIONAIS NA 
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FRANCÊS LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (FLE) DURANTE E APÓS O ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 
Aldenice de Andrade Couto (UNIFAP/UFBA) 

 
Ultimamente, muitas são as investigações realizadas acerca das identidades nas 
diferentes áreas das Ciências Humanas e Sociais. Assim, inserida na Linguística 
Aplicada (LA), esta investigação tem como objetivo analisar de que forma a(s) 
identidade(s) dos professores de Francês Língua Estrangeira (FLE) em formação 
é/são (re)construída (s) durante e após o estágio supervisionado. O referencial 
teórico baseia-se na teoria das identidades no bojo da modernidade, 
considerando as identidades como fragmentadas, cambiantes e multifacetadas 
(HALL 2006; SILVA, 2000; WOODWARD, 2000; NORTON, 2000; 
RAJAGOPALAN, 2003; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2013) e nos estudos 
acerca da formação crítico-reflexiva de professores (ZEICHNER, 1993; SCHÖN, 
1995; PERRENOUD, 2002; CONTRERAS, 2002; FREIRE, 2004;  Trata-se de 
uma investigação de natureza qualitativo-interpretativista, a qual se caracteriza 
como um estudo de caso. Quanto aos participantes, são professores em formação 
inicial do oitavo semestre do Curso de Letras Português/Francês de uma 
universidade pública do Amapá. Os dados foram coletados por meio de 
questionários, gravação em áudio, notas de campo, narrativas e relatório do 
estágio. Os resultados constataram que as identidades são fenômenos complexos 
(OLIVEIRA, 2013) e estão sempre em movimento. Logo, os professores em 
formação tiveram suas identidades sociais e profissionais (re) construídas de 
diferentes maneiras, por exemplo ser ou não ser professor de FLE. Esta 
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investigação pode contribuir para a formação de professores de francês mais 
conscientes e reflexivos, na medida em que se promove uma postura 
problematizadora no decorrer das aulas, pois somente problematizando as aulas, 
sobretudo as de LE, é possível formar professores que desenvolvam uma 
educação linguística como ato político. 
 
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Identidades sociais e 
profissionais. Estágio supervisionada em FLE. 
 
 

O ENSINO DE LÍNGUA INDÍGENA NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS 
DO LETRAMENTO ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE A 

REVITALIZAÇÃO DA LÍNGUA PALIKUR 
 

Aldiere Orlando (UNIFAP) 
 

O povo Palikur-Arukwayene vive na Terra Indígena Uacá, no município do 
Oiapoque, no Estado do Amapá, é formado por seis clãs, características essas que 
formam a base de sua organização social que os distinguem entre os seus 
membros. Intelectuais palikur associam cada clã a um significado que leva o 
sobrenome destes que aqui descritos na língua seguidos com tradução em 
português entre parênteses, são eles: Wakavunyene gente do esteio (Batista), 
Wayveyene gente da lagarta (Ioiô/Orlando), Wadahyene gente da largatixa 
(Iaparrá), Kawakukyene gente do ananás (Labonte), Waxriyene gente da terra 
(Felicio) e Paraymeyene gente do peixe piramutaba (Guiome). Todos fazem parte 
da rica tradição de histórias orais que está guardada na memória da geração mais 
antiga. Nesse sentido, neste texto, objetiva-se apresentar algumas reflexões 
iniciais sobre o ensino da língua indígena Palikur e contribuições para sua 
revitalização. Os dados gerados fazem parte de uma pesquisa qualitativa-
interpretativista (BORTONI-RICARDO, 2008) de mestrado, que está sendo 
desenvolvida na área de linguística no Programa de Pós-graduação em Letras da 
Universidade Federal do Amapá. Para fundamentação teórica foram mobilizadas 
discussões sobre Políticas linguísticas e currículo indígena (MAHER, 2010, 207; 
CAVALCANTI, 1999; GOMES, 2018; 2020). Para análise consideramos alguns 
trechos do Projeto Político Pedagógico da Escola Indígena Estadual Moisés 
Iaparrá, nos quais destaca-se sobre o ensino da língua e cultura Palikur, bem 
como apresentamos algumas ações já realizadas que está ajudando na 
revitalização dessa língua e também apresentamos alguns apontamentos 
possíveis para a construção de ações de práticas de biletramento entre a língua  
Palikur e o Português Brasileiro para as práticas dos professores na contexto 
escolar indígena investigado.  

Palavras-chave: Ensino. Língua indígena Palikur. Revitalização.  
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GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UM RELATO DE ENSINO NAS 
AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO PROJETO RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 
 

Alessandro Ricardo Pinheiro Brandão (UNIFAP) 
 

O ensino de línguas a partir de gêneros discursivos têm se mostrado como uma 
eficaz experiência no ensino de Língua Portuguesa. Nesse sentido, o trabalho com 
textos de diversos gêneros pode despertar uma visão crítica e reflexiva por parte 
dos alunos no contexto das práticas do letramento escolar. O gênero anúncio 
publicitário, com sua linguagem argumentativa e multimodal, apresenta-se como 
uma interessante opção para tal finalidade, pois oferece ao aluno a oportunidade 
de desenvolver habilidades de leitura crítica e reflexiva. Assim, no presente 
trabalho apresentamos um relato de experiência ensino de leitura a partir de uma 
atividade aplicada a alunos do sétimo ano do ensino fundamental de uma escola 
pública na cidade de Macapá-AP, por meio de conjunto de atividade de leitura e 
interpretação, envolvendo o gênero discursivo anúncio publicitário. A atividade 
foi elaborada considerando a base teórica de Bakhtin (2003) e outro autores que 
fundamentam questões relativas ao gênero anúncio. A análise dos dados parte de 
uma situação de ensino a partir de uma aluna ministrada na turma. Os resultados 
alcançados mostram pontos para reflexão sobre o ensino de leitura, bem como o 
envolvimento por parte dos alunos na produção da construção de sentidos para a 
leitura. Pode-se concluir que a atividade reitera a abordagem utilizada como um 
modo eficiente e atrativo para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas, 
proporcionando a superação de uma leitura superficial, e a identificação, por 
parte dos alunos de discursos ideológicos e sociais presentes nos textos 
publicitários.  
 
Palavras-chave: Anúncio publicitário. Ensino. Leitura. Interpretação.  
 
 
AS PRÁTICAS DE ENSINO DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
OS DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE EM TURMAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM CONTEXTO DE AULAS REMOTAS 
 

Edielson Monteiro da Silva (UNIFAP) 
 

O presente trabalho discute as práticas do professor de Espanhol língua 
estrangeira em turmas do ensino fundamental e a influência das aulas presencial 
nas aulas remotas. Para tanto, buscamos identificar de que forma as escolhas 
didáticas do professor refletiram no fazer docente em ambiente digital. O estudo 
configura-se como qualitativo-interpretatista (BORTONI-RICARDO, 2008), 
tendo como corpus de análise planos de aulas e atividades elaboradas para as 
aulas presenciais e remotas em uma escola privada da cidade de Macapá-Ap, em 
turmas do ensino fundamental, no período de 20 de janeiro a 28 de junho de 
2020. Para essa discussão, convocamos os autores Tardif (2014); Wilson (2012); 
Leffa (2007); Almeida e Valente (2012) e Almeida e Silva (2011) que trata sobre a 
composição de um currículo digital ou web currículo. Os resultados evidenciam 
que há semelhanças nas escolhas didáticas do professor nos dois ambientes de 
ensino influenciadas pela concepção de língua/linguagem do docente e, também, 
pelo não uso efetivo de novas tecnologias. 
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Palavras-chave: Práticas. Concepção de língua. Trabalho docente. Planos de 
aula. Atividades didáticas.   
 
 

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA DE SURDOS EM CONTEXTO 
ACADÊMICO: UMA PROPOSTA DE VERBETE MULTIMODAL 
SOBRE RESENHA ACADÊMICA À LUZ DA PERSPECTIVA DA 

TRANSLINGUAGEM E DOS MULTILETRAMENTOS 
 

Gilmara dos Reis Ribeiro (Unicamp) 
 
Este trabalho surge do interesse em contribuir com o letramento acadêmico de 
pessoas surdas e tem o objetivo de apresentar e discutir uma proposta de um 
verbete multimodal, em forma de vídeo, para o ensino-aprendizagem do gênero 
‘resenha acadêmica’, de modo que sejam contempladas nesse material didático 
as múltiplas linguagens que integram e significam a realidade multi/plurilíngue 
em que surdos e ouvintes atuam de forma colaborativa na construção de sentidos, 
para além da consideração de línguas nomeadas (OTHEGUY; GARCÍA; REID, 
2015, 2018) e de suas formas “padrões”. Para a elaboração e discussão do 
material, ancoramo-nos nos pressupostos da Translinguagem 
(CANAGARAJAH, 2017; GARCÍA; LI WEI, 2014) e dos Novos e Múltiplos 
Letramentos (COPE; KALANTZIS, 2009; KALANTZIS; COPE, 2006; 
LANKSHEAR; KNOBEL, 2007; MELO; ROJO, 2014; ROJO, 2019; 2017; 2013; 
2012). À luz desse referencial, procuramos apontar como o verbete multimodal 
supracitado representa uma proposta didática em que as múltiplas semioses 
(ROJO; MOURA, 2019) indiciam e significam as translinguagens inerentes aos 
contextos de surdez, evidenciando, na discussão, as contribuições da 
Translinguagem e dos Novos e Múltiplos Letramentos para a construção de 
práticas educativas de bases mais pluralistas e inclusivas. 
 
Palavras-chave: Educação linguística; Surdos; Multiletramentos; 
Translinguagem; Resenha acadêmica. 
 
 

DESNATURALIZAÇÃO DE PRÁTICAS RACISTAS NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA COM O 

GÊNERO FANFICTION 

Heloane Baia Nogueira (UNIFAP) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma Sequência Didática (SD) de 
cunho temático, que foi elaborada a partir do gênero digital fanfiction, com o 
intuito de proporcionar atividades de práticas de leitura e compreensão textual 
que problematizam aspectos sobre raça, racismo e preconceito racial. A produção 
do material sustenta-se teoricamente nas discussões sobre Modelo didático de 
Gênero tendo como base as discussões de De Pietro e Schneuwly (2014), 
Machado; Cristovão (2006) e Castellani e Barros (2018), em Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004) sobre Sequência Didática. Ainda no escopo teórico do trabalho 
considerou-se discussões sobre tecnologias digitais da informação e 
comunicação, bem como algumas definições sobre o gênero digital fanfiction. 
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo documental e 
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propositiva. A partir da elaboração do material pode-se compreender que a 
utilização de ferramentas digitais no ensino pode ser um processo facilitador da 
aprendizagem, mas que exige uma estrutura adequada de práticas metodológicas 
e didáticas, bem como de suporte físico e também de temáticas que de fato 
possam despertar o interesse crítico do aluno em relação a certas temas que 
podem ser problematizados a partir de práticas de leitura e de produção textual, 
como preconceito e ideologias raciais.  
 
Palavras-chave: Material didático. Ensino. Tecnologias Digitais. Práticas de 
Produção. Fanfic.  
 

 

A PRÁTICA TEATRAL E O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM 
CENA: OLHARES DA LINGUÍSTICA APLICADA INDISCIPLINAR 

Jaqueline Nascimento da Silva Reis (UNIFAP) 

Esta comunicação tem como proposta apresentar os resultados de uma pesquisa 
que utilizou o aprendizado de duas linguagens distintas, a língua estrangeira e a 
linguagem teatral. A motivação para o estudo surgiu através de experiências, 
enquanto aprendiz e docente, que demonstraram a viabilidade da inserção de 
técnicas da dramatização nas atividades orais para o ensino e aprendizagem do 
Francês Língua Estrangeira. Assim, objetivou-se refletir sobre a relevância na 
utilização de práticas teatrais projetadas por Spolin (1987) e Ryngaert (1990), 
diante dos novos olhares da Linguística Aplicada nos estudos de Cavalcanti 
(2006), Moita Lopes (2009) e Kleiman (2013), possibilitando formas diferentes 
de abordagem para pesquisa e ensino de língua(s) estrangeira(s). A pesquisa foi 
realizada em uma escola da rede pública estadual, situada no centro da capital do 
Amapá, com dezenove adolescentes matriculados/as no nono ano dos anos finais 
do ensino fundamental. Com base nos procedimentos da pesquisa-ação, 
explicitada por Barbier (2007), projetou-se uma sequência didática composta por 
oito fases, fundamentada nas experimentações de Massaro (2008), tendo como 
objetivo comunicativo tornar o aluno capaz de falar sobre características das 
regiões francófonas e atividades turísticas nesses lugares. As etapas trabalhadas 
colocaram o sujeito discursivo em cena (CHARAUDEAU, 2008), com foco na 
realização dos jogos teatrais, propiciando que a dimensão linguística fosse 
inserida de forma prazerosa aos discentes. Com a inclusão das práticas teatrais, 
percebeu-se maior participação em sala de aula nas apresentações orais, de forma 
autônoma e criativa, rompendo com a timidez e o medo de se expressar em outra 
língua. 

Palavras-chave: Francês Língua Estrangeira. Linguística Aplicada. Práticas 
teatrais.  
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DISCURSOS (DE)COLONIAIS DE PROFESSORES EM AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO AMAPÁ: SIGNIFICADOS 

REPRESENTACIONAIS E IDENTIFICACIONAIS MULTICULTURAIS 
POR MEIO DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

Marcus Vinícius Ribeiro Puresa (NEPLA/UNIFAP) 

O discurso é um dispositivo da linguagem caracterizado como uma prática social 
que, influenciado por relações de poder, possibilita a significação do mundo pelos 
sujeitos em seus aspectos históricos, sociais e culturais. Também é possível a 
construção e modificação da realidade social em todas as estruturas e instituições 
sociais e suas práticas sociais, ou seja, a escola e as práticas de ensino perpassam 
por essa influência. A presente pesquisa, desenvolvida no Núcleo de Estudos e 
Pesquisa Interdisciplinar em Linguística Aplicada - NEPLA/UNIFAP, tem como 
objetivo compreender os discursos de (de)colonialidade em seus modos 
representacionais e identificacionais de professores sobre o Multiculturalismo, 
no ensino de Língua Portuguesa. O referencial teórico está baseado em discussões 
sobre a Colonialidade na produção do conhecimento (QUIJANO, 1992; 2002; 
2007; GARCÉS, 2007; MIGNOLO, 2008), Multiculturalismo no ensino 
(CANDAU, 2008; CANDAU; OLIVEIRA, 2010) e a concepção social crítica de 
discurso (FAIRCLOUGH, 2001; 2003). Esta pesquisa está situada nas discussões 
da Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 1994; 2006; 2009; ROJO, 2006), que 
tem seu levantamento de dados de forma qualitativa, com base etnográfica 
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986) por meio de entrevista semiestruturada (GIL, 2000). As 
entrevistadas foram professoras de Língua Portuguesa de uma escola pública do 
interior do Amapá que atende comunidades urbanas, ribeirinhas e quilombolas. 
As análises dos dados foram da geração de dados das entrevistas, que focaram os 
discursos sobre Multiculturalidade no ensino de Língua Portuguesa das docentes, 
a partir das categorias de análise: significados representacional e identificacional 
do discurso relacionados a colonialidade na produção de conhecimento. A 
pesquisa mostrou inicialmente uma compreensão e abordagem assimilacionista 
sobre Multiculturalidade. Há um reconhecimento das manifestações culturais 
locais, porém, descritivamente limitado à literatura e expressão cultural local, 
sem conhecimento válido suficiente para o pensar e o viver escolar e social. Nesse 
sentido, o multicultural está sujeito aos saberes ditos dos conteúdos 
preestabelecidos, segundo as entrevistadas, sujeitando-o a significação a partir 
da cultura hegemônica que os veiculam. Entretanto, a maioria das professoras 
reconhecem a necessidade de compreender a “cultura do aluno”, que pode 
ocorrer por meio de recursos didáticos num viés decolonial de diálogo 
intercultural sem silenciamento e inferiorização de grupos/comunidades no 
ensino. 

Palavras-chave: Discurso; Ensino; Decolonialidade; Colonialidade; 
Interculturalidade. 
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METODOLOGIAS ATIVAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
COMO TORNAR OS ALUNOS PROTAGONISTAS EM SALA DE AULA? 

Matheus Batista Barboza Coimbra (IFTO) 

Bruno Gomes Pereira (IFTO) 

Educar, em uma era pós-moderna, é uma tarefa árdua em todos os seus 
meandros. Nesse cenário, as Metodologias Ativas (doravante MA) se configura 
como uma perspectiva metodológica. Nesse sentido, objetivamos apresentar um 
relato de caso em que compartilhamos as experiências vividas por docentes de 
Língua Portuguesa do IFTO. Na oportunidade, os referidos professores 
desenvolveram a estratégia ativa denominada como Gallery Walk, iniciativa 
didática em que os discentes eram divididos em equipes, por meio das quais 
compartilhavam conhecimento e desenvolviam habilidades. A metodologia 
adotada, a qual resultou nos dados tratados nesta comunicação, é do tipo 
documental, com características de um relato de caso, bem como de abordagem 
qualitativa. Somado a isso, temos um relato de caso por estarmos lidando com 
um agrupamento de experiências verdadeiramente vividas no contexto da 
referida instituição A técnica ativa adotada, o Gallery Walk, foi devidamente 
adequada à realidade em que operou, considerando as especificidades do 
contexto. Os resultados obtidos revelam uma projeção significativa de práticas de 
letramento social, escolar e digital. Por fim, esperamos que este trabalho possa 
render muitos ganhos, tanto à comunidade discente, quanto à comunidade 
docente, tendo em vista que as MA operam nos níveis de ensino e de 
aprendizagem. Pretendemos, também, estender tais inquietações a outras 
realidades também, mostrando-nos convidativos a todas as esferas da educação 
brasileira.  

Palavras-chave: Letramento; Língua Portuguesa; Metodologias Ativas.  
 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS EM CONTEXTOS DE 
SUPERDIVERSIDADE 

Patricia Reis (UEA/UFMG) 
 
Este trabalho foi apresentado, em forma de portfolio, a uma disciplina do curso 
de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas 
Gerais. A disciplina teve como foco práticas translíngues, transculturais e 
decoloniais, e suas manifestações na sala de aula de línguas adicionais, em 
contextos diversos. Meu objetivo neste trabalho é discutir a formação de 
professores de línguas e a forma como eles lidam com as práticas translíngues em 
seus contextos de ensino. Como referencial teórico, apresento Garcia e Yin 
(2018), que defendem uma pedagogia translíngue, e Vertovec (2007), com seu 
conceito de superdiversidade. Como metodologia para este trabalho, analiso um 
caso específico de prática translíngue, considerando a complexidade social em 
que vivemos e a forma como ela se reflete na nossa comunicação. O resultado da 
análise nos leva a entender as translinguagens não como um problema na escola 
e sim como uma marca identitária que precisa ser reconhecida com natural. 
Como conclusão, advogo por uma escola e por uma formação de professores que 
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reconheçam as diversidades e que saibam incorporá-las em suas práticas de 
ensino.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de línguas. 
Superdiversidade. 

 

LETRAMENTO CRÍTICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LEITURA DE 

TEXTOS MULTIMODAIS 

Rosivaldo Gomes (UNIFAP) 

Inserido na área da Linguística Aplicada, no campo de ensino e aprendizagem de 
língua materna, tendo como foco o letramento crítico e visual, bem como práticas 
de leitura, este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma proposta de 
encaminhamentos didáticos para o trabalho com o ensino de leitura de textos 
multimodais em sala de aula. Além disso, apresenta alguns resultados uma 
pesquisa-ação (ANDRÉ, 1995) desenvolvida na cidade de Macapá-AP com alunos 
do ensino médio a partir de práticas de leitura envolvendo o texto multimodal 
charge, o qual possibilitou o desenvolvimento de reflexivo de leituras sobre 
questões de preconceito, retratado nesse texto. A pesquisa sustenta-se 
teoricamente nas contribuições do letramento crítico (JORDÃO, 2013, 2016; 
TAKAKI, 2012; JANKS, 2016), capacidades de leitura como réplica ativa e 
multimodalidade (ROJO, 2009; KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 2001; JEWITT, 
2006, DIONISIO, 2011; ROJO, 2012; GOMES, 2017a). A investigação situa-se no 
campo Linguística Aplicada voltada para questões de ensino-aprendizagem, 
sendo um estudo de caráter qualitativo-interpretativista. Os resultados mostram 
que as capacidades de leitura para compreensão desses gêneros, mobilizadas 
pelos alunos, são de diversas ordens, pois os participantes da pesquisa não apenas 
reproduziram, em suas respostas, sentidos postos pelos textos, mas também 
(re)constroem possíveis sentidos aos textos e se posicionam criticamente, bem 
como negociam esses sentidos a partir de suas experiências e vivências tanto 
sociais quanto de leitores. 
 
Palavras-chave: Textos multimodais. Proposta didática. Capacidade de leitura. 
Letramento crítico.  
 

ASPECTOS TEÓRICOS E MODELIZAÇÃO DIDÁTICA PARA O 
ENSINO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA 
PROPOSTA DE DIDATIZAÇÃO DO GÊNERO INFOGRÁFICO 

Ruan Vales Viana (UNIFAP) 

Com o avanço de normativas voltadas para o ensino de Língua Portuguesa nos 
últimos 20 anos, percebe-se que novos objetos de ensino são convocados para o 
trabalho com práticas de linguagem. Todavia, se é bem verdade que já contamos 
com documentos oficiais que prescrevem o que se deve ensinar (PCN, 1998, 
1999), (BNCC, 2017/2018) ainda se faz necessária a criação de propostas 
didáticas que possam auxiliar o professor tanto no processo de transposição 
didática quanto de didatização de certos objetos de ensino. Nesse sentido, neste 
texto apresentaremos alguns encaminhamentos metodológicos de uma proposta 
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didática envolvendo textos de Divulgação Científica (DC), mais precisamente um 
infográfico. Nossas reflexões partem de pesquisas que estamos desenvolvendo 
junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Linguística 
Aplicada (NEPLA/CNPq) da Universidade Federal do Amapá e a partir de um 
projeto de pesquisa que trata sobre a construção/elaboração de materiais 
didáticos e sobre o uso desses no ensino de línguas, envolvendo práticas de 
multiletramentos e de leitura na esfera de divulgação científica no Ensino Médio. 
Para fundamentação teórica e elaboração da proposta didática pautamo-nos em 
pressupostos que tratam sobre DC (MENCONÇA; BUNZEN, 2013; BRANDÃO, 
2013; BRASIL/BNCC, 2018), sobre transposição didática e modelos teórico e 
didática (MACHADO; CRISTOVÃO, 2006; BARROS, 2012) e projetos autorias de 
materiais didáticos de ensino (GOMES, 2017).  Sendo assim, a partir da proposta 
didática elaborada consideramos que o roteiro de atividades construído pode 
auxiliar tanto o professor quanto o aluno no desenvolvimento de práticas de 
leitura através de textos de divulgação científica.  

 
Palavras-chave: Divulgação científica. Ensino. Práticas de leitura. Material 
Didático.  
 
 

MIGRAÇÃO EM V(IRTUAL): UMA EXPERIÊNCIA DE DOIS 
DOCENTES EM FORMAÇÃO COM O ENSINO DE PLAC PARA 

MIGRANTES HAITIANOS 

Suelene Vaz da Silva (IFG) 
 

Esta comunicação oral apresenta o recorte de uma pesquisa sobre o uso de 
ambientes virtuais e seus recursos para o ensino de português para migrantes, em 
situação de vulnerabilidade social. Por objetivos, a pesquisa visa investigar o 
papel desempenhado pela plataforma digital Google Meet e pelas ferramentas a 
ela adicionadas no processo ensino-aprendizagem de português como língua de 
acolhimento (PLAc), a partir da perspectiva dos professores. A pesquisa 
qualitativa configura-se como um estudo de caso (PAIVA, 2019), iniciou-se em 
julho de 2020, e possui como participantes dois alunos do curso de Licenciatura 
em Letras Língua Portuguesa, do IFG - campus Goiânia, cinco migrantes 
haitianos e a professora orientadora. O contexto de pesquisa é a própria 
plataforma usada para as aulas e os instrumentos de geração de dados são os 
recursos de gravação em áudio-vídeo do ambiente e sessões reflexivas. A pesquisa 
sustenta-se na perspectiva da teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa 
(FIGUEIREDO, 2006; REGO, 1995; VYGOTSKY, 1978, SILVA; FIGUEIREDO, 
2019), estudos sobre tecnologias digitais (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020; 
PAIVA 2001) e ensino de PLAc (SÃO BERNARDO, 2016). Os resultados mostram 
que os regentes trazem para as aulas síncronas aplicativos como Jamboard e 
WordWall, substituíram o Google Classroom pelo WhatsApp e mudam a 
abordagem de ensino na ação, ressignificando as etapas previstas no plano de 
aula, o material didático e as funções das ferramentas digitais, o que resulta na 
inovação da abordagem de ensino e dos usos das ferramentas digitais, perspectiva 
inédita no contexto de ensino remoto para o trabalho com PLAc.  
Palavras-chave: Tecnologia digital. Colaboração. Ensino de PLAc. 
Ressignificação na ação. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E AFETIVIDADE 

NA EJA: OLHARES MÚLTIPLOS 

Diego Satyro (PUC-SP) 

Este estudo é  sobre as estratégias de ensino de Língua Inglesa e suas relações 
com a afetividade em classes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os objetivos 
desta investigação são identificar e interpretar as estratégias de ensino usadas 
pelos participantes e explicar o papel da afetividade nesse processo. A revisão 
bibliográfica inclui estudos sobre a história da EJA, o perfil dos estudantes, a 
condição pós-método, a relação entre afetividade e cognição, a pedagogia 
freiriana, a psicogenética walloniana e a formação de professores para e na EJA. 
O contexto da pesquisa são duas escolas municipais, localizadas em regiões 
periféricas de São Bernardo do Campo (SP). A pesquisa envolve três professores-
participantes. A metodologia de pesquisa é qualitativa e interpretativista, na 
forma de estudo de caso coletivo. Em 2016, os instrumentos para a geração de 
dados foram: questionário para conhecer o perfil dos participantes; observações 
e filmagens de aulas; entrevistas; questionário para conhecer as estratégias de 
ensino que, em geral, eram usadas; planos de aula; conversas informais; 
mensagens por aplicativo. Alguns achados da pesquisa são: a escolha de 
estratégias de  ensino depende de fatores como as experiências prévias dos 
professores, os materiais de ensino, o currículo da escola e a formação inicial e 
contínua (em serviço). Além disso, os professores que constroem vínculos 
afetivos positivos com os alunos da EJA têm mais sucesso em engajá-los em 
tarefas que envolvam a língua inglesa. No entanto, a compreensão da afetividade 
como parte fundamental da agência docente não é clara a todos os participantes. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino de Língua Inglesa. 
Estratégias de ensino. Afetividade. 

 

Simpósio Temático 06: Ensino e aprendizagem de línguas 
e formação docente em contextos plurilíngues amazônicos 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E FORMAÇÃO 

DOCENTE EM CONTEXTOS PLURILÍNGUES AMAZÔNICOS 

Profa. Dra. Leandra Ines Seganfredo Santos (Unemat/Sinop) 

Profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba (UNIR) 

O contexto amazônico é marcado por uma diversidade linguístico-cultural-

identitária ímpar. Todavia, se por um lado essa diversidade oportuniza 

inúmeras possibilidades de estudos linguísticos, por outro lado, apresenta 

desafios no que diz respeito às práticas que envolvem linguagens e seu ensino 

e ao fazer do docente que atua nesta área. Além disso, a passagem, circulação e 

permanência de migrantes internacionais na região amazônica redesenha 

algumas demandas importantes, quais sejam, como as questões linguísticas, 

especialmente o ensino e o aprendizado do português contribuem para a 

inserção e integração dessa população na região? Como essa demanda está 
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sendo pensada na formação de professores? Assim, este simpósio acolhe 

pesquisas, desenvolvidas no referido contexto, que discutam processos de 

ensino e de aprendizagem de línguas em diferentes perspectivas – língua 

materna, língua estrangeira, língua adicional, língua de acolhimento, para citar 

algumas – e sob diferentes vieses teóricos da Linguística Aplicada, sobretudo, 

considerando as características locais e o diálogo com o global (CELANI, 2016). 

O diálogo com as discussões sobre o ensino de português brasileiro como língua 

acolhimento, com vistas à inserção e autonomia dos sujeitos aprendizes 

(ANUNCIAÇÃO, 2018; GROSSO, 2010) também será bem-vindo. Ademais, 

abriga estudos que discorrem acerca de processos de formação de docentes, 

metodologias de ensino de línguas em contextos diversos. 

Palavras-chave: contextos plurilíngues. formação docente. ensino e 
aprendizagem de línguas. 

 

Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 06: 

 

“THIS MADE THEM SAID AN “ÉGUA”  IN THE MIDDLE OF THE 
CONVERSATION”  – TRANSLINGUAGEM E IDENTIDADE 

AMAZÔNICA 

Silvia Cristina Barros de Souza Hall (UFOPA) 

O presente trabalho reflete sobre como práticas translíngues se articulam na sala 
de aula de língua inglesa como língua adicional na Universidade Federal do Oeste 
do Pará- UFOPA e se elas funcionam como recurso pedagógico na sala de aula. 
Influenciado por pesquisas pós-coloniais, este trabalho busca problematizar 
encontros linguísticos criativos, naturais em um contexto sociolinguisticamente 
complexo, como a sala de aula, onde se evidenciam práticas de linguagens reais. 
A experiência que originou este estudo ocorreu em uma disciplina onde futuros 
professores discutiram não só as particularidades estruturais da língua inglesa, 
mas também se engajaram em um novo modo de pensar a língua. Através de 
práticas orais e narrativas, identificou-se que os alunos participantes 
translinguajavam de modo que pudessem renegociar línguas e culturas, 
apropriando-se delas. Foi observado no repertório linguístico dos alunos 
participantes a presença de uma “identidade amazônica” ao se expressar na 
língua adicional, que foi interpretada como uma forma de construir um diálogo 
com a vida local A translinguagem, nesse caso, trouxe a sensação de 
empoderamento e de protagonismo, destacando que a identidade amazônica é 
parte fundamental na identidade linguística dos alunos. A transformação da sala 
de aula em um lugar de práticas transidiomáticas, permitindo a translinguagem, 
possibilitou aos alunos maior engajamento em discussões oferecendo a eles 
possibilidades de “desestrangeirar a língua inglesa”, adicionando-a aos seus 
repertórios linguísticos e culturais.  

Palavras-chave: Translinguagem. Identidade linguística. Língua Inglesa. 
Amazônia.  
 
 



 

 

68 

UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL DE ENSEÑANZA DE ELE A 

PARTIR DEL USO DE CANCIONES 

Taynara Sales de Matos (UFPA) 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera 

(ELE) es necesario procurar métodos didácticos capaces de incentivar el 

reconocimiento cultural de los aprendientes con la lengua extranjera. De ahí que 

esta investigación presenta las canciones como una de las maneras de aproximar 

el alumno de la cultura extranjera. A partir de eso, el referido trabajo tiene como 

objetivo provocar el reconocimiento cultural del alumno con la lengua española 

por medio del uso de canciones apoyada en una investigación de carácter 

cualitativa. Asimismo analiza la utilización de canciones para fines 

interculturales en una escuela de la ciudad de Castanhal/PA en el público del 3º 

año de la enseñanza media. Para eso fue hecho una revisión teórica de trabajos 

publicados por Paraquett (2005/2012), Gago (2010), Sallés (2003), entre otros. 

Este estudio reveló que, las canciones permiten al aprendiente un contacto real 

con la lengua, como también generan motivación al aprendizaje, y las semejanzas 

culturales contenidas en su letra y en su ritmo proporcionan en el alumnado la 

valorización y reconocimiento de su cultura en la cultura del otro.  

Palabras-clave: Canciones. Reconocimiento. Aprendiente.  

 
MATERIAIS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS POR PROFESSORAS DE 

LÍNGUAS ADICIONAIS PARA CRIANÇAS E SEUS DESAFIOS EM 
CONTEXTO PANDÊMICO  

Vitória França Albuquerque (Unemat/Sinop) 

A pesquisa tem o objetivo de apresentar os desafios enfrentados por professoras 

de línguas adicionais para crianças, de um contexto mato-grossense, em relação 

aos materiais utilizados para a mediação do processo de ensino e aprendizagem. 

Inscreve-se nos pressupostos da Linguística Aplicada e discute os conceitos de 

línguas adicionais (SCHLATTER; GARCEZ, 2009) para crianças (SANTOS, 

2009, 2005), e os desafios no ensino de línguas na pandemia (MENDONÇA, 

2020). Pauta-se nos princípios do método de pesquisa qualitativa, de cunho 

interpretativista, baseado em Bauer, Gaskell e Allum (2002), dentre outros. A 

produção dos dados ocorreu mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas por meio da ferramenta WhatsApp, com cinco professoras, 

tendo em vista que o contexto atual requer o distanciamento social. O conjunto 

de dados revelam que as professoras utilizavam uma diversidade de materiais, 

tais como: livros didáticos físicos e digitais, jogos on-line e físicos e brincadeiras 

(caça ao tesouro, jogo de adivinhar, flash cards, contação de histórias e 

fantoches), músicas, videoaulas gravadas, atividades impressas, dentre outros. O 

maior desafio encontrado não foi a inexistência de materiais específicos para 

apoiar as aulas nesse momento de pandemia, mas a falta de tempo para prepará-

los, haja vista as diferentes necessidades das crianças: umas com acesso à internet 

e outras não. Por fim, conclui-se que a produção dos materiais que atendessem 
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realmente às necessidades dos pequenos aprendizes transfigurou-se em um 

desafio mais latente aos docentes que buscaram suprir essas dificuldades. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Ensino e aprendizagem. Línguas 

Adicionais para crianças. Materiais. COVID-19.   

 

Simpósio Temático 07: Ensino-aprendizagem de línguas e 
seus instrumentos na formação: gêneros, tecnologias e 

multimodalidade 

 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E SEUS INSTRUMENTOS 

NA FORMAÇÃO: GÊNEROS, TECNOLOGIAS E 

MULTIMODALIDADE 

Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada (USP) 

Profa. Dra. Anise d'Orange Ferreira (Unesp/Araraquara) 

O objetivo deste simpósio é discutir trabalhos sobre ensino-aprendizagem de 

línguas e formação docente, cujas propostas contenham ideias e investigação 

acerca de dispositivos e instrumentos didáticos que articulem gêneros textuais, 

dialogando com aspectos multimodais na comunicação e na produção textual, 

podendo também depender de suportes digitais. Com base no quadro teórico 

central do interacionismo sociodiscursivo (ISD) (Bronckart, 1999, 2006, 2008) 

e em seus desdobramentos na Didática das Línguas (Schneuwly; Dolz, 2010; 

Dolz, Gagnon, Toulou, 2008), as comunicações neste simpósio poderão 

estabelecer diálogos com outras perspectivas teórico-metodológicas, tais como: 

a Gramática do Design Visual (Kress; Van Leeuwen, 2006) e suas relações com 

o ISD (Leal, 2011); a Clínica da Atividade (Clot, 1999, 2001, 2008) e a 

Ergonomia da Atividade dos Profissionais da Educação (Amigues, 2004; 

Saujat, 2004; Faïta, 2004); os Letramentos (Street, 2014). Poderão, ainda, 

interagir com métodos de áreas específicas da linguagem, tais como a da 

Filologia Digital (Berti, 2019) e a da Linguística de Corpus (McEnery; Hardy, 

2012). Algumas das questões norteadoras ao simpósio são: De que forma as 

várias tecnologias contemporâneas podem contribuir para o ensino-

aprendizagem de línguas e como podem interagir com gêneros textuais? Como 

utilizar a perspectiva dos gêneros textuais associada a outros dispositivos para 

a formação de professores? Como formar professores para o ensino de gêneros 

textuais e para o uso de dispositivos didáticos? Como os dispositivos didáticos 

baseados em gêneros e com uso de tecnologias podem contribuir para o 

Letramento Acadêmico? Cremos que o debate desses trabalhos, concluídos ou 

em andamento, poderá enriquecer a compreensão dos gêneros textuais no 

ensino-aprendizagem de línguas na atualidade, em suas interfaces com 

instrumentos de natureza digital e em diversos contextos de ensino e de 

formação de professores.  
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Palavras-chave: Gênero textual. Tecnologias digitais. Multimodalidade. 
Formação de professores. Interacionismo sociodiscursivo. 

REFERÊNCIAS 

AMIGUES, R. Trabalho do professor e trabalho de ensino. In: A. R. MACHADO 

(org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: 

EDUEL, 2004, p. 35-54.  

BERTI, M. Digital classical philology: ancient Greek and Latin in the digital 

Revolution. 1st edition ed. Boston, MA: De Gruyter Saur, 2019.  

BRONCKART, J.-P. Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um 

interacionismo sociodiscursivo. São Paulo: EDUC, 1999.  

________________ Atividade de linguagem, discurso e 

desenvolvimento humano. Campinas: Mercado de Letras, 2006.  

_________________ O agir nos discursos. Das concepções teóricas às 

concepções dos trabalhadores. Campinas: Mercado de Letras, 2008.  

CLOT, Y. La fonction psychologique du travail. Paris : PUF, 1999.  

CLOT, Y. Éditorial. Education Permanente. Dossier: Clinique de l'activité 

et pouvoir d'agir, 146(1): 7-16, 2001.  

CLOT, Y. Travail et pouvoir d’agir. Paris: PUF, 2008.  

MCENERY, T.; HARDIE, A. Corpus linguistics: method, theory and 

practice. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2012.  

DOLZ, J.; GAGNON, R; TOULOU, S. Production écrite et difficultés 

d'apprentissage. Genève: Carnets des Sciences de L'éducation, 2008.  

FAÏTA, D. Gêneros de discurso, gêneros de atividade, análise da atividade do 

professor. In: A. R. MACHADO (org). O ensino como trabalho: uma 

abordagem discursiva. Londrina: EDUEL, 2004, p. 55-80.  

KRESS, G., VAN LEEUWEN, T. R. Reading Images – The Grammar of 

Visual Design. New York: Routledge, 2006.  

LEAL, A. A. A organização textual do gênero Cartoon: Aspectos 

linguísticos e condicionamentos não linguísticos. Tese (Doutorado) – 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011.  

SAUJAT, F. O Trabalho do Professor nas Pesquisas em Educação: um 

panorama. In: A. R. MACHADO (org.). O ensino como trabalho: uma 

abordagem discursiva, Londrina: Eduel, 2004.  

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros Orais e Escritos na Escola. 

Campinas: Mercado de Letras, 2004/2010.  



 

 

71 

STREET, B. Letramentos Sociais: abordagens críticas do letramento no 

desenvolvimento, na etnografia e na educação. Tradução Marcos Bagno. 1 ed. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 

 

Resumos das comunicações orais no Simpósio Temático 07: 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 
EXIGIDAS POR UM MANUAL COMUNICATIVO-ACIONAL 

Alice Fernandes Henrique (UEM) 

O Projeto de Iniciação Científica “Identificação das estratégias de aprendizagem 
exigidas por um manual comunicativo-acional” teve como objetivo apresentar 
teoricamente o ensino de língua estrangeira contemporâneo, proposto no 
Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (2001). Adicionalmente, 
fizemos um levantamento sobre as estratégias de aprendizagem que envolvem o 
ensino de línguas tendo como base os estudos de Cyr (1998) e O’Malley e Chamot 
(1990). Na sequência, analisamos a disposição da abordagem ou das abordagens 
no método de ensino de Francês Língua Estrangeira Adomania 1 (A1), 
relacionando a ocorrência de estratégias de natureza metacognitiva, cognitiva e 
socio-afetiva à construção da “Étape 1” desse manual, bem como ao que se espera 
do professor de Francês Língua Estrangeira quando se tem como base a 
Perspectiva Acional. O estudo das estratégias de aprendizagem é essencial para 
a compreensão do processo de ensino da língua estrangeira. A partir desse 
entendimento, organizamos a pesquisa em três etapas: discussão sobre a 
abordagem acional, resgate teórico das estratégias de aprendizagem e 
identificação, no método de ensino de FLE, Adomania 1 (A1), das estratégias 
requeridas dos aprendizes durante a execução das atividades propostas na 
“Étape 1”. O percentual das estratégias – que mostrou uma deficiência de 
estratégias metacognitivas e socio-afetivas, em relação às cognitivas –, 
confirmou a importância do professor para a efetivação de um ensino 
comunicativo-acional, uma vez que o material didático em si, mesmo que 
caracterizado como referente à Perspectiva Acional, pode pender para um ensino 
tradicional, se não contar com o apoio do professor (Puren, 2009). 

Palavras-chave: Francês Língua Estrangeira. Perspectiva Acional. Abordagem 
Comunicativa. Estratégias de Aprendizagem. 

O TRABALHO COM GÊNEROS MULTIMODAIS NO 
DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES DE LINGUAGEM EM 
FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES 

TEXTUAIS DOS ALUNOS 

Aline Hitomi Sumiya (USP) 

Os estudos com gêneros multimodais, ou seja, gêneros que articulam mais de 
uma semiose, têm ganhado expressividade nas pesquisas da contemporaneidade. 
Se, por um lado, todo texto pode ser considerado multimodal (DIONÍSIO, 2011), 
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pois eles são sempre construídos na articulação mais de uma semiose (texto 
verbal, diversas fontes, entonação, imagem etc.), por outro lado, observamos que, 
com as novas tecnologias,  a combinação de semioses é mais frequente, tornando 
essa articulação mais evidente, o que justificaria um maior interesse por esses 
gêneros. Sensibilizados por essa problemática, nesta comunicação, temos por 
objetivo apresentar excertos de análise das produções multimodais dos alunos 
para saber se houve o desenvolvimento das capacidades de linguagem (DOLZ, 
PASQUIER, BRONCKART, 1993) em francês língua estrangeira (FLE). Essas 
análises são provenientes de dados coletados em um curso realizado nos Cursos 
Extracurriculares de Francês vinculados à Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).  Esses dados 
fazem parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e nosso estudo se 
fundamenta, sobretudo, no quadro teórico-metodológico do Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD - BRONCKART, 1997, 2004, 2006). O ISD tem bases nas 
pesquisas vigotskianas sobre o desenvolvimento humano, assim, baseamo-nos 
também nos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal e instrumento 
psicológico (VIGOTSKI, 1984). Além disso, servimo-nos de algumas teorias da 
análise do discurso (AUTHIER-REVUS, 1998; MAINGUENEAU, 1998) para 
enriquecer o modelo de análise textual do ISD e de estudos da didática de línguas 
maternas e estrangeiras (SCHENEUWLY, DOLZ, 2004/2012; MACHADO, 2009; 
LOUSADA, 2014; entre outros). Os resultados preliminares evidenciam que 
alguns alunos tinham representações dos gêneros trabalhados como 
“monomodais”, isto é, composto, somente, por textos verbais; observamos 
também que houve um desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 
alunos, inclusive, dos aspectos multimodais. 

Palavras-chave: Gêneros multimodais; capacidades de linguagem; francês 
língua estrangeira; produções textuais. 

 

O USO DE TECNOLOGIAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS : UM PROJETO DE TELECOLABORAÇÃO 

Arthur Marra (École Quebéc/USP) 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados de uma dissertação 
de mestrado que estudou o desenvolvimento da produção escrita em francês 
baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a influência de 
correções feitas por alunos canadenses anglófonos através de ferramentas 
digitais. Os dados foram coletados em um projeto de telecolaboração envolvendo 
a Universidade de São Paulo e a University of Victoria, Canadá, durante um 
semestre. O projeto propôs interações entre os alunos brasileiros e canadenses 
através de três ferramentas digitais: Facebook, GoogleDocs e Skype. Os alunos 
brasileiros escreveram textos dos gêneros fait divers, récit de voyage e récit 
littéraire court, que foram corrigidos de maneira assíncrona, com o GoogleDocs, 
e síncrona, pelo Skype, pelos alunos canadenses. A pesquisa baseou-se no quadro 
teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 
1999/2012, SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, MACHADO, 2009), que se apoia nos 
estudos propostos por Vigotski (1997, 1998; 2004;). A partir desse quadro, 
servimo-nos de conceitos voltados para a didática das línguas, tais como: 
capacidades de linguagem (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993) e modelo 
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didático (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2003), além de outros propostos por 
Vigotski, como instrumento e zona de desenvolvimento próximo (VIGOTSKI, 
2004, 2007, 2008). Foram utilizados, paralelamente, estudos sobre correção 
propostos por Tapia (2016). Os resultados das análises indicam que os alunos 
brasileiros desenvolveram as capacidades de linguagem durante o projeto e que 
houve diferença entre a forma e o conteúdo das correções em relação às 
ferramentas digitais GoogleDocs e Skype. Daremos destaque, nesta apresentação, 
ao uso das ferramentas digitais.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. FLE. Gêneros textuais. Ferramentas 

digitais.  

LETRAMENTO ACADÊMICO-DIGITAL: INTERLOCUÇÃO ENTRE A 
LEITURA E ESCRITA ACADÊMICAS E AS TICS 

Guido de Oliveira Carvalho (UEG/Cora Coralina) 

O objetivo deste trabalho é verificar como as atividades de leitura e escrita 
acadêmicas estão sendo influenciadas pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), contribuindo, desta forma, para as discussões sobre os 
estudos de letramento acadêmico e digital. A pesquisa foi realizada com 
procedimentos da abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de 
coleta de dados os documentos do curso (projeto político pedagógico, 
regulamentos, resoluções e matriz), questionários e entrevistas aplicados a 
alunos e professores. Este estudo de caso se concentra no ambiente universitário, 
assim coletamos dados no curso de Letras do Câmpus Cora Coralina da 
Universidade Estadual de Goiás, em 2018. Para a discussão, o aporte teórico 
fundamenta-se nos Novos Estudos do Letramento (NEL), cujo foco está nas 
práticas de leitura e escrita em contextos sociais e culturais, Letramentos Digitais, 
Letramentos Acadêmicos. Com base nos dados, foi possível constatar que alunos 
e professores estão em contato diário com ferramentas digitais (computadores, 
smartphones, tablets etc.) e estão utilizando a internet para estabelecerem 
comunicação professor-aluno-aluno e terem acesso às práticas acadêmicas. 
Designamos os momentos em que as práticas acadêmicas encontram-se com as 
práticas digitais como “eventos de letramento acadêmico-digital”. Além disso, o 
momento atual pandêmico proporcionou mudanças no comportamento das 
pessoas e na sua participação na educação, resultando em uma maior procura 
pelas TICs, o que tem gerado reflexões sobre a participação das tecnologias no 
contexto educacional que se estenderão ainda por longos anos.   

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Letramentos digitais. Eventos de 
letramento acadêmico-digital.  

ANÁLISE DE GÊNEROS TEXTUAIS PARA SE APRENDER A 
LITERATURA FRANCESA 

Jaci Brasil Tonelli (USP) 

Esta comunicação visa a apresentar uma análise dos gêneros textuais solicitados 
por duas disciplinas obrigatórias de estudos literários: Poesia I e Teatro francês,  
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cursadas durante a graduação em Letras (habilitação em francês), descrevendo 
quais capacidades de linguagem são requeridas pelos gêneros solicitados assim 
como quais são os objetivos de formação dessas disciplinas. Para tanto, apoiamo-
nos nos conceitos do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999/2012) 
e também em estudos sobre escrita acadêmica (BAZERMAN, 2009;2013; 2018; 
BOCH, 2013; FERREIRA, LOUSADA, 2016). Para identificar as capacidades de 
linguagem (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 1993) necessárias à produção dos 
gêneros textuais requeridos pelos professores, tomamos com base práticas sociais 
de referência, entrevistas semi-estruturadas com os professores, documentos 
utilizados em aula e a literatura sobre os gêneros. As análises do corpus foram 
realizadas a partir do modelo da arquitetura textual (BRONCKART, 1999/2012). 
Os dados analisados foram coletados em uma universidade pública e fazem parte 
do corpus de uma pesquisa de doutorado que visa estudar de maneira 
longitudinal a produção escrita de alunos do curso de Letras-Francês. Em nossa 
comunicação, mostraremos as capacidades de linguagem a serem mobilizadas 
pelo gênero textual solicitado: o trabalho final. Discutiremos o papel que essa 
produção textual tem na formação dos graduandos, pelas estruturas linguísticas 
a serem mobilizadas e pelas ações que devem ser efetuadas para produzí-los. As 
análises preliminares indicam que o principal objetivo das produções solicitadas 
é fazer com que os alunos tenham contato com a literatura em língua francesa e 
produzam um texto relevante para sua aprendizagem.  

Palavras-chave: Gêneros textuais.  escrita de textos acadêmicos.  capacidades 
de linguagem. escrita em LE. ensino de literatura. 

A LÍNGUA PORTUGUESA NAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Luzia Bueno (USF) 

Esta comunicação tem como objetivo discutir como é prescrito o ensino de língua 
portuguesa para o curso de Pedagogia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica de 2019. As prescrições 
oficiais, sobretudo, as que regulam o ensino no Brasil, têm um papel muito 
relevante na organização dos cursos de graduação, uma vez que o atendimento 
ou o distanciamento delas pode gerar sérias consequências para os cursos no 
momento de suas avaliações pelas instâncias superiores. Nessas prescrições 
oficiais, há um conjunto explícito de normatizações para alguns temas, mas o 
silêncio ou a falta de clareza na explicitação de outros também interfere no 
trabalho que será desenvolvido.  Como referencial teórico para nortear a análise 
e a interpretação dos resultados, este trabalho assume o Interacionismo 
sociodiscursivo, conforme Bronckart (1999, 2017, 2020),  os estudos da Clínica 
da Atividade (Clot, 2010, 2017) e da Ergonomia da Atividade (Amigues, 2004, 
Saujat, 2004). Os resultados reforçam a importância de se analisar as prescrições 
oficiais para que se possa compreender melhor a relevância que determinados 
temas assumem na matriz curricular de um curso de graduação. Ainda que se 
oriente sobre o trabalho com língua portuguesa e gêneros textuais, não se nota no 
documento o destaque que seria esperado para esse tema na formação dos futuros 
pedagogos, que serão os responsáveis pela Educação Infantil e Anos iniciais da 
Educação Básica, período no qual se iniciam, para muitas crianças, os primeiros 
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contatos com um trabalho mais direcionado sobre a linguagem escrita, 
principalmente. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Pedagogia. DCNs. 

A APRENDIZAGEM EPISTÊMICA NA COMPREENSÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Thiago Jorge Ferreira Santos (USP) 

Nesta comunicação, o objetivo é propor uma investigação sobre o 
desenvolvimento do professor por meio da articulação entre as capacidades 
epistêmicas e praxiológicas, na formação continuada de professores de língua 
portuguesa materna em um curso de extensão universitária sobre gêneros 
textuais e multimodalidade. De forma específica, analisamos a possível 
aprendizagem epistêmica ocorrida ao longo do curso de formação. Nossa 
proposta se faz necessária, pois, como constatam Bulea e Bronckart (2010), os 
dispositivos de formação de professores privilegiam geralmente as capacidades 
praxiológicas em detrimento das capacidades epistêmicas. Nossos pressupostos 
teóricos advêm do Interacionismo social vigotskiano, sobretudo a ideia do 
pensamento como organizador das práticas humanas (VIGOTSKI, 2004 [1926]; 
2009 [1934], 2013 [1927]), além das contribuições do Interacionismo 
sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1985, 1999 [1997], 2006; DOLZ, 
PASQUIER, BRONCKART, 1993; BOTA, 2018) na análise das práticas de 
linguagem e da aprendizagem epistêmica. Investigamos particularmente a 
aprendizagem do método de análise textual do ISD em atividades de duas 
sequências didáticas produzidas pelos professores-cursistas. Os resultados 
apontam que os professores iniciaram um processo de aprendizagem conceitual 
e que algumas noções são de difícil compreensão. 

Palavras-chave: Formação de professores; Aprendizagem epistêmica; 
Desenvolvimento; Interacionismo sociodiscursivo.  

GÊNEROS TEXTUAIS E LIBRAS: ANÁLISE DOS PARÂMETROS E 
SINAIS DA LIBRAS PARA DIFERENTES PRODUÇÕES DE ESCRITA 

 
Caio Vieira Reis de Camargo (FAPESF) 

 
O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise preliminar sobre como 
os sinais da LIBRAS e seus parâmetros (posição da mão; expressão 
facial/corporal; direção; movimento e ponto de articulação) podem variar de 
acordo com produções de textos de diferentes gêneros. Há uma preocupação 
atual com o aprofundamento dos estudos linguísticos de LIBRAS em relação a 
gêneros formais (Silva, 2013) e gêneros acadêmicos visando à formação, uma vez 
que as oportunidades para surdos nas universidades estão se ampliando. Nesse 
percurso, Bell (1991) reflete acerca da necessidade de atribuirmos um caráter 
científico e técnico à análise tradutória, ao invés de atribuir a ele uma avaliação 
subjetiva. Outra preocupação está ligada à tradução de gênero literário de 
LIBRAS para português (Souza, 2018). Todavia, tais estudos não se voltaram para 
traduções de textos acadêmicos escritos ou orais em língua portuguesa para 
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LIBRAS. Com efeito, a partir de estudos de Quadros (2016) acerca da morfologia 
e sintaxe da língua brasileira de sinais e, considerando o pouco acervo de 
trabalhos científicos sobre linguística, gêneros textuais e língua de sinais, 
selecionamos três produções: um resumo de artigo científico, um tutorial on-line 
e um artigo de divulgação científica, a fim de avaliar preliminarmente como 
podem se modificar intralinguisticamente os sinais em LIBRAS e seus 
parâmetros nesses diferentes contextos. As traduções para LIBRAS serão feitas 
pelo próprio pesquisador que é credenciado em LIBRAS. A análise textual seguirá 
a abordagem do ISD, com recursos de anotação digital. Serão apresentados os 
parâmetros usados em cada tradução e sua análise.  
 
Palavras-chave: Gêneros textuais. Tradução. Diferenças. Parâmetros. Sinais. 
LIBRAS. 

 
OS CONFLITOS DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

PERSPECTIVA DA EQUIPE GESTORA 
 

Ermelinda Maria Barricelli (USF) 

Nesta comunicação, propomo-nos a apresentar uma reflexão sobre os conflitos 
vivenciados por professores de Educação Infantil na perspectiva da equipe 
gestora de uma Escola Municipal de Educação Infantil -EMEI da cidade de São 
Paulo. Os dados foram produzidos a partir da análise de trocas verbais realizadas 
em entrevistas de autoconfrontação com a diretora, a vice-diretora e a 
coordenadora - Equipe Gestora, da EMEI e com a intervenant. Nosso trabalho 
está ancorado em duas abordagens que tomam Vygotski (1930, 1934) como ponto 
de partida. A primeira fundamenta-se na defesa vigotskiana pelos métodos 
indiretos que contribuíram para o desenvolvimento de uma metodologia 
intervencionista que se apoia em dois métodos indiretos, um deles denominado 
Autoconfrontação (CLOT e FAÏTA, 2001) desenvolvidos, especialmente, pelos 
estudiosos da Clínica da Atividade do Conservatoire National des Arts et Métiers 
de Paris (CNAM) e pelo grupo Ergonomie de l’Activité des Professionnels de 
l’Éducation (ERGAPE). Esse método possibilita que o trabalhador se confronte 
com sua imagem audiogravada em situação de trabalho para discutir com a 
intervenant e com seus pares para poder olhar sua prática com outros olhos 
(ROGER, 2007). A segunda baseia-se, especialmente, nas discussões 
vygotskianas de linguagem para o desenvolvimento de uma Ciência do Humano 
como base do Interacionismo Sociodiscursivo- ISD (BRONCKART, 1999, 2006, 
2008) que defende que trabalho e linguagem fazem parte do agir humano, desse 
modo, o ISD apresenta um modelo de análise textual que permite compreender 
as representações construídas nos e pelos textos sobre o trabalho educacional. 
Considerando tais pressupostos, nesta apresentação, tomaremos como foco de 
análise segmentos de autoconfrontação da equipe gestora analisados à luz do ISD 
para compreender os conflitos docentes postos em cena pelos protagonistas da 
intervenção. 

Palavras-chave: educação infantil, trabalho docente, interacionismo 
sociodiscursivo, autoconfrontação.  
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LETRAMENTO VISUAL NO AMBIENTE DIGITAL: CONTRIBUIÇÕES 
PARA ANÁLISE DE MEMES SOBRE RELAÇÕES DE TRABALHO 

 
Jackson Santos de Oliveira (IFRJ) 

 
Resumo: os memes estão presentes nas redes sociais e nos aplicativos de 
comunicação. Para além do divertimento, os memes podem conter teor crítico. 
Este resumo integra uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é contribuir para 
a ampliação do olhar dos alunos do Curso Técnico de Nível Médio do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias, desvelando o teor crítico de 
memes sobre relações de trabalho. A escolha temática se deu por percebermos 
que, no ambiente de formação em que os alunos estão inseridos, os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF´s), coexistem diferentes 
concepções acerca do trabalho. A educação brasileira possui uma herança do 
positivismo e do tecnicismo, voltada para a formação de sujeitos para o mercado 
capitalista, como meros trabalhadores manuais. Os IF´s surgem para oferecer, 
por outro lado, uma formação mais preocupada com o sujeito crítico e reflexivo. 
Para atingir o objetivo principal, buscaremos: relacionar os aportes teórico-
metodológicos da Gramática do Design Visual, de Kress e Van Leeuwen, à 
perspectiva do letramento visual no ambiente digital; identificar, após aplicação 
de um questionário de sondagem inicial, as práticas comunicativas dos alunos 
por meio do uso de memes; por fim, realizar um minicurso na Plataforma Moodle 
para discutir e aplicar o conteúdo da GDV na análise crítica de memes sobre 
relações de trabalho. A metodologia possui natureza qualitativa e 
intervencionista. Partindo de uma revisão bibliográfica, percebeu-se algumas 
relações pertinentes entre letramento visual, memes, relações de trabalho e 
educação profissional e tecnológica. 
 
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Relações de trabalho. 
Memes. Letramento Visual. Gramática do Design Visual. 
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TESTAGEM, MONÓLOGOS E AMBIENTES REMOTOS: REFLEXÕES 
SOBRE O ENSINO DE INGLÊS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Marcelo Velloso Garcia (UnB) 

Em tempos de COVID-19, a testagem remota se torna ainda vez mais comum em 
nossas vidas. Não por parte das inovações tecnológicas na área da avaliação, mas 
por necessidade. Tendo isso em mente, refletir sobre as diferentes formas de 
avaliar se torna imperativo, principalmente quanto às plataformas disponíveis a 
fim de tornar o processo de testagem mais eficiente para os alunos e eficiente para 
os professores. Para refletir sobre esse problema partimos da seguinte questão de 
pesquisa: quais as melhores técnicas de avaliação disponíveis para testar e 
abarcar as necessidades pessoais e curriculares concernentes aos discentes? Para 
responder essa questão, revisamos estruturas de diferentes provas de proficiência 
que possuem monólogos e escolhemos a prova oral do TOEFL (ETS) para 
investigar possibilidades de uso de monólogos como ferramenta avaliativa, suas 
vantagens e desvantagens. Assim, investigamos a estrutura das tarefas e da grade 
avaliativa do TOEFL com base na teoria de proficiência de Bachman (1990) para 
adaptar sua estrutura ao BNCC (2018) e o contexto educacional brasileiro; por 
fim, propomos um modelo de aplicação calcado na grade do sexto ano do ensino 
fundamental. Partimos de uma metodologia de cunho documental interpretada 
de forma qualitativo-interpretativista. Concluímos que monólogos dificultam 
interações, que a viabilização deste tipo de avaliação requer infraestrutura, 
treinamento adequado, atenção ao tempo de trabalho extraclasse, além das 
dificuldades de dinamização de testes dos conteúdos exigidos. Em contrapartida, 
a testagem remota tem potencial de valorizar: os discentes mais retraídos, tempo 
de preparação e ensaio e, juntamente do material adequado, estimular 
competências interculturais.  
 
Palavras-chave: Testagem; Proficiência; Ensino Regular; Ensino de Inglês; 
Língua Estrangeira. 

FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA A ANÁLISE DE TEXTOS 
E A ATIVIDADE DOCENTE: O USO DO PARTITUR E DO ELAN   

Michel Ferreira dos Reis (UNESP/Araraquara) 

O presente trabalho visa a abordar duas ferramentas computacionais de 
transcrição e anotação de corpora digitais com a finalidade de analisar textos 
orais e escritos. Desse modo, traremos em cena os programas ELAN e Partitur 
descrevendo suas principais funcionalidades e suas aplicabilidades para o estudo 
e análise de textos pautados na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD). No primeiro caso, o ELAN é utilizado em uma investigação sobre o gênero 
trailer e o desenvolvimento de capacidades de linguagem, de modo a servir como 
instrumento que auxilie na busca e caracterização de elementos constituintes do 
gênero em questão. No segundo caso, o Partitur é empregado em uma pesquisa 
sobre gênero profissional do classicista digital. Ambos trabalhos compartilham a 
proposta de análise textual advindas do ISD que é feito em camadas ou níveis – 
organizacional, enunciativo e semântico (BRONCKART, 2006, 2008, 2012; 
BRONCKART & MACHADO, 2009; BULEA, 2010). Nesse sentido, o uso de tais 
ferramentas se valida como esforços da transposição e da representação dos 
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procedimentos de análise das camadas que formam o folhado textual, uma vez 
que permitem a criação de estratos de anotação do corpus. Além disso, tanto o 
ELAN quanto o Partitur permitem manusear mídias digitais (áudio e vídeo) em 
que há a sincronização de tempo com o texto transcrito e a descrição de elementos 
extralinguísticos, conforme critérios do pesquisador/anotador. Uma diferença, 
porém, ocorre em relação à anotação e à importação de textos escritos não 
associados a arquivos de mídia, pois ela só é permitida pelo Partitur.       

Palavras-chave: Ferramentas computacionais. Gêneros de texto. Gêneros 
profissionais. Interacionismo Sociodiscursivo.  

 
USO DE MENSAGEIROS INSTANTÂNEOS EM TELECOLABORAÇÃO: 

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO AMBIENTE DE TELETANDEM 
 

Priscilla de Souza Ferro (UNESP/FATEC) 
 

O Teletandem (TTD) é um ambiente telecolaborativo de aprendizagem de línguas 
estrangeiras  (TELLES; VASSALLO, 2006), cujas interações ocorrem por meio de 
Mensageiros Instantâneos (MIs). Essas ferramentas de comunicação síncrona  
têm sido  responsáveis pela comunicação simultânea, como se os participantes 
estivessem face a face (HELM; GUTT, 2010). O objetivo deste trabalho é verificar 
como se deu o uso dos MIs no período entre 2012 e 2015 em relação à sincronia 
nas interações entre os participantes. Os dados referentes a esse período são os 
compilados no MulTeC (Multimodal Teletandem Corpus) (LOPES, 2019; 
ARANHA; LOPES, 2019), que foram submetidos à busca de recorrência pela 
ferramenta Voyant Tools para serem analisados com base na teoria da Nova 
Retórica de análise de gêneros textuais (MILLER, 2012). Como resultado, foi 
possível verificar que conforme a sincronia das interações foi sendo alcançada 
com a videoconferência, o uso dos chats foi alterado, dando outro status ao uso 
desse recurso da ferramenta, em comparação ao uso feito em períodos anteriores. 
 
Palavras-chave: Telecolaboração. Teletandem. Sincronia. Mensageiros 
Instantâneos. Chat 
 
 
WIKIPÉDIA NO ENSINO DE LÍNGUAS E CULTURAS: ABORDAGEM 

DE ENSINO BASEADA EM PESQUISA 
 

Marcelo Velloso Garcia (UnB) 
Vítor Castelões Gama (UnB) 

 
O objetivo desta comunicação é discutir sobre a plataforma wikipédia como um 
possível instrumento pedagógico e de transformação social, especialmente em 
relação ao ensino de línguas em nível superior e médio. A wikipédia tem sido 
usada como ferramenta pedagógica por diversos pesquisadores como Filomena 
Pestana (2018), Dariel de Carvalho et al. (2017), Amanda Brescia et al. (2016), 
Rudinei Wesz (2015), Brescia et al. (2015), Ilse Abegg et al. (2009), Barbosa e 
Yoshikawa (2008), com muitos resultados positivos. Face a isto propomos uma 
metodologia de ensino utilizando a wikipédia, e seguida discutimos uma 
possibilidade da criação de um currículo integrado e de uma atmosfera de 
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colaboração. Para a discussão apoiamo-nos na educomunicação e na ciência 
cidadã como ferramenta de aprendizado e pesquisa, especialmente nas acepções 
de Dilly Fung (2017), Levy e Petrulis (2012) e discutimos brevemente a nova 
BNCC. Concluímos que esta maneira de trabalhar o ensino confere autonomia 
para o educando por meio da alternância de papéis entre docente e discente, 
pesquisador e pesquisado, e permite ao aluno engajar melhor em matérias que 
não seriam tão interessantes para ele ou ela.  
 
Palavras-chave: Wikipédia. Ensino de línguas. BNCC. Ciência-cidadã.  

 

 

Simpósio temático 08: Estudos descritivos do Português 
Brasileiro: uma visão de língua em uso 

 

ESTUDOS DESCRITIVOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA 

VISÃO DE LÍNGUA EM USO 

Dra. Déborah Magalhães de Barros (POSLLI/UEG)  

Cleiton Ribeiro Oliveira (doutorando/UFG)  

A proposta deste Simpósio Temático é discutir a gramática do português 

brasileiro (PB), especialmente em relação aos fenômenos em mudança na 

língua. Para isso, reunirá trabalhos analíticos e descritivos sobre o PB 

desenvolvidos a partir de perspectivas teóricas que consideram a língua em uso. 

Em uma visão de língua em uso, a gramática é concebida como emergente do 

uso e do discurso e concebe o aparato linguístico como um sistema integrado 

ao aparato cognitivo. Tal relação implica assumir que a linguagem também é 

constituída por dimensões básicas da formação humana como a interação 

social e a cognição e, é por isso, que uma língua somente pode ser entendida e 

estudada a partir da integração entre os níveis sintático-semântico e 

pragmático-discursivo. Tais pressupostos devem estar na base das pesquisas 

apresentadas neste simpósio, especialmente aquelas que têm como objetivo 

descrever e analisar as mudanças linguísticas a fim de revelar a dinamicidade 

e a fluidez da língua e colaborar com o conhecimento acerca do PB e da sua 

gramática. Esses pressupostos estão abrigados especialmente no 

Funcionalismo Clássico, na Usage Based Linguistic (Linguística Centrada no 

Uso), na Gramática de Construções, na Linguística Funcional Centrada no Uso, 

como se observa em Bybee (2010; 2015), Casseb- Galvão, Lima-Hernades e 

Gonçalves (2007), Croft (2001), Croft e Cruse (2004), Givón (1984, 1990, 

1995), Goldberg (1995, 2006, 2019), Langacker (2013), Lakoff (1980), 

Tomasello (2003, 2008, 2009) e Traugott e Trousdale (2013), Neves (2018), 

Furtado da Cunha (2013), Rosário (2015) Furtado da Cunha e Cezário (2013).  

Palavras-chave: língua em uso; gramática, cognição, discurso, descrição. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 08: 

 
O PRO-DROP NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E NO PORTUGUÊS 

EUROPEU: UM FENÔMENO SINTÁTICO SOB PERSPECTIVA 

CONSTRUCIONAL 

Cleiton Ribeiro e Oliveira (UFG) 

Este trabalho objetiva analisar o status pro-drop no Português Brasileiro e no 

Português Europeu para delinear uma diferença sintática entre línguas em 

análise. Ademais, também se objetiva investigar, em perspectiva construcional, 

outros aspectos da língua cuja mudança esteja relacionada com a 

omissão/explicitação do pronome referencial em função de sujeito. Para isso, 

serão utilizados dados de fala do projeto Português Falado do Centro de 

Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL), as amostras serão analisadas por 

meio do programa PRAAT – doing phonetics by computer com o fito de 

compreender como a omissão/explicitação do sujeito pode impactar outros níveis 

da língua, como a fonética. As teorias que alicerçam este estudo têm a língua 

como um meio de comunicação e a estrutura linguística como emergente do uso: 

A Linguística Centrada no Uso Bybee (2006; 2015), Ilari e Basso (2008), Neves e 

Goulart (2017) e Tomasello (2008), possibilitará analisar os aspectos cognitivos 

associados à necessidade no PB de explicitar o sujeito; a Gramática de 

Construções e seu sistema de rede conceituais, de Goldberg (1995, 2006, 2019), 

Traugott e Trousdale (2013) e Traugott (2015), permitirá analisar a língua como 

um esquema cognitivo interligado  organizado por meio de redes que permite ao 
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usuário acessar diferentes fenômenos linguísticos concomitantemente. A 

princípio, a hipótese deste trabalho está associada ao fato de que o PB tem se 

desvinculado do PE e esse processo pode ser percebido na mudança da curva 

melódica do PB e na necessidade de explicitar o pronome referencial em função 

de sujeito. 

Palavras-chave: Pro-drop. Português Brasileiro. Pesquisa qualitativa. 
Gramática de Construção.  
 

A CONSTRUÇÃO MAS: MOTIVAÇÕES CONCEPTUAIS E 
PRODUTIVIDADE DE USO 

Cynara Alves de Campos (UEG/POSLLI) 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar e descrever a construção 
mas em uma perspectiva construcional em usos sincrônicos do Português 
Brasileiro, com enfoque na variante falada em Goiás. Prototipicamente essa 
construção descende do superesquema da Parataxe (PA) e atende ao esquema da 
coordenação e do subesquema da contrajunção, Or. 1 mas Or. 2, por fazer a 
conexão entre sentenças independentes sintaticamente e semanticamente 
dependentes numa relação de oposição. O corpus analisado é constituído de 
dados do Projeto Fala Goiana (FG). Inicialmente realizamos a seleção e 
quantificação dos vários usos de mas em usos prototípicos como conjunção 
adversativa e em usos discursivos orientando na produção de variados efeitos de 
sentido. Dentre esses, com foco de análise em usos que operam os efeitos de 
sentido intensificador e suavizador do discurso. A partir deste recorte aventou-se 
a hipótese de que o mas é uma microconstrução reguladora de carga significativa 
textual atuando tanto no nível interoracional promovendo relações de 
coordenação, quanto no nível discursivo auxiliando na produção dos efeitos de 
sentido. Na análise buscamos entender em que medida e quais motivações 
conceptuais essa construção está sendo recrutada pelos falantes goianos nestes 
usos discursivos específicos. Essa pesquisa tem como pressuposto as teorias da 
Linguística Centrada no Uso (ou Usage-based linguistics), princípios do 
Funcionalismo clássico, da Linguística Cognitiva e em especial da Gramática de 
Construções. Na análise construcional nos baseamos em Bybee (2003, 2010, 
2016), Goldberg (1995, 2006), Traugott e Trousdale (2013), além de Croft (2001), 
Croft e Cruse (2004), Langacker (1987), Fauconnier (1994, 1997) e outros. Os 
usos discursivos encontrados mostraram que a microconstrução passa por um 
processo de mudança em decorrência de seu afastamento em graus da categoria 
prototípica.  

Palavras-chave: Macrodomínio da Parataxe. Microconstrução mas. Mudança.  

A FLUTUAÇÃO DE USO DO MODO SUBJUNTIVO EM CONTEXTO DE 
INDICATIVO NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS  

Joelma Pereira da Silva (UFMA) 

O presente trabalho está voltado para a análise da Flutuação de uso, dos modos 
indicativo e subjuntivo, nas produções textuais dos alunos do 9° ano do ensino 
fundamental. O termo Flutuação está sendo empregado para indicar o desvio de 
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uso do verbo no modo indicativo em sentenças que deveriam ser expressas no 
modo subjuntivo, por exemplo. Numa sentença do tipo “diante desse cenário 
precisamos que o presidente ajuda a combater o corona vírus” o verbo em 
destaque exige que seja flexionado no modo subjuntivo e não no indicativo, como 
a aluna a empregou. O objetivo é descrever a ocorrência da flutuação do modo 
subjuntivo nas produções escritas por alunos da última etapa do ensino 
fundamental. Os autores que dão suporte teórico ao trabalho são: Givón (1984, 
1995, 2001, 2013), Martelotta (2011, 2015), Neves (2002, 2004, 2006, 2012), 
Bybee (2010, 2011, 2016), Furtado da Cunha (2007, 2012, 2013) dentre outros 
que discutem os referenciais teóricos do funcionalismo norte-americano, com 
destaque para a gramática da língua em situações concretas de uso. Os 
procedimentos metodológicos são de base qualitativa, tendo como princípio de 
coleta de dados a construção de um corpus, a partir dos textos produzidos por 
esses estudantes. Para este trabalho, selecionamos 2 (dois) textos e deles 
destacamos os seguintes enunciados: “Para combater o contágio do corona vírus 
é preciso que lavamos as mãos” (Aluno A); “O presidente que se cuida, porque 
nós estamos cansados” (Aluno B). A análise revela a presença da flutuação nos 2 
(dois) enunciados destacados, conforme podemos comprovar nos seguintes 
fragmentos: “Para combater o contágio do corona vírus é preciso que lavamos 
as mãos”; “O presidente que se cuida, porque nós estamos cansados”. Nesses 
fragmentos, o verbo deve ser flexionado no subjuntivo. Esses resultados colocam 
em questionamento as regras de uso dos modos indicativo e subjuntivo ensinadas 
nas escolas, as quais poderiam ser trabalhadas a partir dos próprios textos dos 
alunos. 

Palavras-chave: Flutuação. Subjuntivo. Produções Textuais. Funcionalismo. 

 

A FLUTUAÇÃO DE USO NO MODO SUBJUNTIVO EM PRODUÇÕES 
TEXTUAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

Joelma Pereira da Silva (UFMA) 

Veraluce da Silva Lima (UFMA) 

O presente trabalho está voltado para a análise da ocorrência da Flutuação de uso, 
do modo subjuntivo, nas produções textuais de estudantes do 3° ano do ensino 
médio. O termo Flutuação está sendo empregado para indicar o desvio de uso do 
verbo no modo indicativo em sentenças que deveriam ser expressas no modo 
subjuntivo, por exemplo. Numa sentença do tipo “as provas estão chegando, 
embora eu estou estudando, tenho medo de tirar notas ruins”, a expressão 
“embora” exige que o verbo da oração destacada seja flexionado no modo 
subjuntivo e não no indicativo, como o aluno a empregou. O objetivo é descrever 
a ocorrência da flutuação do modo subjuntivo nas produções escritas por 
estudantes do ensino médio. Os autores que dão suporte teórico ao trabalho são: 
Givón (1987, 2013, 2015), Martelotta (2011, 2015), Neves (2002, 2004, 2006), 
dentre outros que discutem os referenciais teóricos do funcionalismo norte-
americano, com destaque para a gramática da língua em situações concretas de 
uso. Os procedimentos metodológicos são de base qualitativa, tendo como 
princípio de coleta de dados a construção de um corpus, a partir dos textos 
produzidos por esses estudantes. Para este trabalho, selecionamos 2 (dois) textos 
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e deles destacamos os seguintes enunciados: “Os pais querem que nós estudamos, 
que nós crescemos, que nós fazemos nossas tarefas de casa” (Aluno A); “Na 
verdade, eu quero que os meus pais me respeitam” (Aluno B). A análise revela a 
presença da flutuação nos 2 (dois) enunciados destacados, conforme podemos 
comprovar nos seguintes fragmentos: “que nós estudamos, que nós 
crescemos, que fazemos nossas tarefas de casa”; “que os meus pais me 
respeitam”. Nesses fragmentos, o verbo deve ser flexionado no subjuntivo. 
Esses resultados colocam em questionamento as regras de uso do modo 
subjuntivo ensinadas nas escolas, as quais poderiam ser trabalhadas a partir dos 
próprios textos dos alunos. 

Palavras-chave: Flutuação. Modo Subjuntivo. Produções Textuais. 
Funcionalismo. 

 
CONSTRUÇÕES DE TÓPICO EM REGISTROS ORAIS E 

MONITORADOS DE FALANTES ESCOLARIZADOS DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO 

Karen Vitória Galdini de Oliveira (UNITAU) 

O tema desta pesquisa são as construções tópicas do português brasileiro atual 
presentes na fala monitorada de indivíduos escolarizados. O objetivo geral do 
trabalho foi investigar a ocorrência, no português brasileiro contemporâneo, 
dessas construções no registro oral e monitorado de falantes escolarizados. 
Especificamente, foram identificados os tipos de tópico nessa modalidade, de 
acordo com a tipificação dos estudos linguísticos consultados. Para essa 
fundamentação, foram utilizados Pontes (1987). Vasco (2006) e Olizaroski e 
Bidarra (2016). O trabalho também consultou a gramática normativa no que diz 
respeito às concepções de anacoluto, de inversão estilística e de algumas 
construções pleonásticas, uma vez que assim as estruturas tópicas figuram em 
tais materiais. Os procedimentos para este trabalho somaram três etapas. A 
primeira constituiu-se da compilação de 6h40min de fala monitorada de 
indivíduos escolarizados no programa Jornal da Cultura, da TV Cultura. O 
segundo passo foi a identificação das construções de tópico presentes na 
gravação, para compor o corpus da pesquisa. O terceiro procedimento foi a 
classificação do corpus em tipos de acordo com suas especificidades. Como 
resultado, foram identificadas 214 ocorrências de construções tópicas, 
verificando-se que a categoria mais recorrente foi o deslocamento à esquerda, 
com 72% do total dos dados, a segunda foi a topicalização, com 14%, seguida do 
tópico-sujeito, com 8%, e o anacoluto figurou, com 6%, como menos incidente. 
Conclui-se que os dados demonstram que as construções de tópico, mesmo 
estigmatizadas pela gramática normativa, são frequentes em registros 
monitorados de falantes escolarizados. 

Palavras-chave: Construções de tópico. Língua falada. Português brasileiro. 
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O PREDICADO PAGAR NO CONTEXTO PENITENCIÁRIO PAULISTA:  
ANÁLISE E USO 

 
Kátia Roberta Rodrigues Pinto (UFMS) 

 
Este artigo objetiva elucidar quais mecanismos cognitivos impulsionaram o verbo 
pagar a adquirir novas acepções semânticas dentro do contexto penitenciário do 
Estado de São Paulo. Acredita-se que, a partir da frequência de uso, esse 
predicado passa a ser requerido e repetido possibilitando a pagar adquirir 
características semânticas que o distancie de sua semântica verbal prototípica, 
etimologicamente relacionado a valores monetários, passando a referenciar 
traços como entregar, alojar, cumprir, fornecer, trocar e conceder algo a/por 
alguém. Com base no quadro cognitivo-funcionalista no qual os Modelos 
Baseados no Uso (MBU) está alicerçado (BARLOW, KEMMER, 2000) e 
pressupostos teórico-metodológicos de Traugott (2011a) e Bybee (2003, 2010, 
2011), verifica-se como os mecanismos cognitivos atuam na abstratização do 
predicado, consolidando-o nesta comunidade de fala, dado seu uso, no contexto 
penitenciário. Os resultados da análise demonstram que pagar se torna 
frequente pela sua essência e por fazer parte das experiências inerentes aos 
privados de liberdade, uma vez que quem se encontra recluso paga por crimes 
cometidos. Para tanto, foram coletados dados de análise oriundos do ambiente 
penitenciário paulista e selecionados a partir de situações reais de interação 
verbal. 
 
Palavras-chave: Acepções semânticas. Abstratização. Contexto penitenciário. 
 
 
 

O USO DOS PRONOMES DE SEGUNDA PESSOA EM DUAS 

SINCRONIAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Fernanda Favaro Bortoletto (UFMA) 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o uso dos pronomes de segunda 
pessoa em função gramatical de não sujeito no Português Brasileiro (PB). Por 
meio de uma análise de duas sincronias do PB, uma da década de 70 e outra da 
década de 90, foi realizada uma comparação entre as ocorrências dessas formas 
pronominais de segunda pessoa. Os corpora utilizados nesta pesquisa 
quantitativa foram o Projeto Norma Linguística Urbana Culta - RJ (NURC-RJ) e 
o corpus do grupo PEUL (Programa de Estudos sobre o Uso da Língua), mais 
especificamente a Amostra denominada Banco de Dados Internacionais. Como 
método, foram coletadas todas as ocorrências de pronome de segunda pessoa em 
posição de não sujeito em cada corpus e classificadas em diferentes variáveis para 
a elaboração de tabelas, possibilitando a comparação das duas sincronias. Os 
resultados da análise comparativa apontaram para uma diminuição no uso dos 
clíticos desde a década de 70, sobretudo em relação ao clítico lhe, que foi apagado 
do discurso dos falantes dos anos 90. Outra descoberta relevante foi a 
substituição da preposição a, frequente na década de 70, pela preposição para, 
na década de 90, acompanhando os pronomes tônicos. Referente aos aspectos 
que não se modificaram entre as décadas, destaca-se a preferência pela utilização 
de pronomes tônicos preposicionados e pelo uso de pronomes com referência 
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pessoal. Com este estudo, concluiu-se que o Português Brasileiro, de fato, passou 
por mudanças com o passar dos anos ao que se refere ao uso dos pronomes de 
segunda pessoa. 

 
Palavras-chave: Clíticos. Análise sincrônica. Pronomes de segunda pessoa. 
 
 

ARGUMENTAÇÃO E(M) LINGUAGEM: ASPECTOS SINTÁTICOS-
DISCURSIVOS DAS CLÁUSULAS DE FINALIDADE  

Amanda Heiderich Marchon (UFF) 

Este trabalho investiga a impossibilidade de se empreender uma análise 
linguística que dissocie os níveis sintático, semântico e pragmático. Sob a 
perspectiva teórica do Funcionalismo (BYBEE, 2010; DECAT, 2001; GIVÓN, 
1995; HOPPER e TRAUGOTT, 1993; MATTHIESSEN e THOMPSON, 1988; 
NEVES 2018) associada a conceitos da Semântica Argumentativa (DUCROT, 
1981, 1987, 1989), analisaremos aspectos discursivos das cláusulas hipotáticas de 
finalidade na construção da argumentação. Especificamente, discutiremos como 
essas cláusulas se articulam, no português brasileiro em uso, baseando-nos em 
um dos aspectos que contribuem para a organização argumentativa do discurso, 
a hipotaxe circunstancial. Partindo da hipótese de que as estruturas hipotáticas 
revelam um matiz argumentativo, constituíram como corpus de análise desta 
pesquisa quarenta e oito (48) artigos de opinião publicados pelo jornal Folha de 
São Paulo, na coluna Tendências e Debates, nos anos de 2014 e de 2020, dos 
quais provêm cento e trinta (130) cláusulas hipotáticas de finalidade, estruturas 
essas que se mostraram mais produtivas em textos que advogam contra a doxa 
social instaurada.  
 
Palavras-chave: Cláusula de finalidade. Hipotaxe circunstancial. 
Argumentação. Discurso. 
 

 

CORONAVÍRUS: O QUE AS CONSTRUÇÕES LINGUÍSTICAS NOS 
DIZEM? 

Lucas Borel Cristiano (UFMS) 

Na linguística, diversos recursos têm emergido para que o analista da linguagem 
possa identificar padrões de comportamento linguístico neste tempo de 
quarentena social. Um destaque, por exemplo, é The Coronavirus Corpus 
(DAVIES, 2020), de língua inglesa, baseado no impacto da pandemia, sobretudo, 
por meio de sítios de notícias. Na língua portuguesa, identificamos dois padrões 
de construções que atuam diretamente em assuntos relacionados com o contexto 
socio-histórico de 2020, presentes nestes dois exemplos, retirados do 
twitter.com: a) Tá, já deu de pandemia pq eu vou enlouquecer nessa casa; b) 
chega de live no instagram meudeus que inferno. Tanto (a) quanto (b) referem-
se a comportamentos emergentes dos falantes situados em um contexto de 
isolamento. As construções [deu de] e [chega de] especializam-se em nuances 
discursivo-pragmáticas que fazem os falantes sinalizarem suas atitudes e crenças 
na estruturação da gramática. Assim, partindo pela perspectiva teórico-
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metodológica das gramáticas de construções baseados no uso (LAKOFF, 1987, 
LANGACKER, 1987, 2008; GOLDBERG, 1995, 2006; CROFT, 2001; 
TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), construímos nosso objetivo em delinear o 
pareamento simbólico entre a forma das construções [deu de] e [chega de] e seus 
significados. A metodologia é baseada em corpus (HILPERT, 2013) nesta 
vertente teórica. Dessa forma, foi construído, a partir de ocorrências do Twitter, 
um corpus das construções [deu de] e [chega de], totalizando a soma de 200 usos 
efetivos dos falantes. Os resultados parciais mostram que certas atitudes do 
falante como aborrecimento ou impaciência estão sendo mapeados na língua 
portuguesa. 
 
Palavras-chave: Gramática de construções; modelos baseados no uso; 
coronavírus. 
 
 

O PAPEL DA CORRELAÇÃO LINGUÍSTICA ADITIVA INOVADORA: 
UMA MUDANÇA PARADIGMÁTICA 

Marcello Ribeiro (USP) 

Esta pesquisa dedica-se ao estudo do processo de correlação e, como 
consequência, descreve o comportamento linguístico discursivo, por padrão, em 
construções correlativas aditivas, que integram o conjunto de porções, 
empregadas em redações vestibulares, momento em que a pressão pelo uso 
normativo é grande, mas escreventes habilidosos se utilizam dos pares que fogem 
ao que se espera e surpreendem o leitor com escolhas criativas, porém não 
rompem com o processo cognitivo, o do uso da normatividade linguística. Com 
questões relativas à escolarização, as etapas do desenvolvimento cognitivo e o 
processo de mudança gramatical estão, neste trabalho, altamente imbricados. 
Considerou-se como amostra, a análise de redações do banco de dados da 
FUVEST/2004-2010, a partir dos seguintes pares aditivos: não só...mas 
principalmente; não só...mas sim; além de...também; além de...ainda; além de 
não...nem; não só ... e até. Fundamentamos esta pesquisa com base em Givón 
(2011), Oiticica (1952), Bybee (2000), Croft (2001), Tomasello (2003), Machado 
(2009), Bronckart (2009), Neves (2018). Chegou-se a determinação que pares 
correlativos assumem funções e papéis em decorrência das intenções discursivo-
pragmáticas dos escreventes, os quais buscam elementos linguísticos inovadores 
para construir sua argumentação. Há um jogo estratégico funcional-cognitivo, 
cuja língua em uso é vista como instrumento fundamental ao ensino hoje. 

Palavras-chave: Língua em uso. Correlação. Aditiva. Cognição 

 

A MULTIFUNCIONALIDADE DOS VERBOS PEGAR E TOMAR EM 

CORA CORALINA PELO VIÉS DA GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÕES 

Déborah Magalhães de Barros (UEG/POSLLI) 

Rosania Gomes da Silva Domingues (UEG/POSLLI) 

Este trabalho objetiva analisar os verbos pegar e tomar nas obras de Cora 

Carolina com a finalidade de investigar a multifuncionalidade desses verbos à luz 
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da Gramática de Construções. Ao adotar essa perspectiva teórica, é necessário 

considerar os níveis linguísticos da forma e do significado envolvidos na 

elaboração de construções com esses verbos, e também, considerar os processos 

de ordem cognitiva que propiciam os usos, sobretudo os processos de 

metaforização e de abstratização. Para atingir esses objetivos, utilizaremos da 

pesquisa qualitativa para enquadrar os diferentes usos dos verbos pegar e tomar 

nas categorias pleno e suporte. As obras de Cora Coralina (2013a; 2013b) 

fornecerão a base de dados necessária para o desenvolvimento desse estudo. 

Como bases teóricas serão usadas: A Linguística Centrada no Uso de Bybee 

(2006; 2015), Ilari e Basso (2008) e Neves (2018), que permitirão analisar o uso 

dos verbos em estudo em seus diferentes contextos de uso, além de analisar os 

processos cognitivos envolvidos no uso; a Gramática de Construções de Goldberg 

(2006, 2019) propiciará um estudo que considere a integralidade dos níveis 

linguísticos para a produção de enunciados significativos. A hipótese inicial para 

o desenvolvimento deste trabalho reside no fato de a língua ter uma base corporal 

para a construção de metáforas (Silva, 2005), assim, como os verbos pegar e 

tomar têm uma forte relação com o corpo, essa relação pode servir de base para 

abstratização dos verbos e a ampliação de seus contextos de uso e, dessa forma, 

das suas redes construcionais. 

Palavras-chave: Verbos pegar e tomar. Cora Coralina. Pesquisa qualitativa. 

Gramática de Construção.  

 
EXPLICANDO RÁPIDO ADJETIVOS ADVERBIAIS NO PB: UMA 

ANÁLISE CONSTRUCIONAL BASEADA EM EXEMPLARES 
 

Sara Martins Adelino (UFRJ) 
 

Este trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla cujo objetivo é verificar, 
segundo a Gramática de Construções Baseada no Uso (DIESSEL, 2015; 
GOLDBERG, 2006; 2013; BYBEE, 2010; 2013), quais são as particularidades 
semânticas que distinguem padrões construcionais aparentemente equivalentes 
do português brasileiro (PB): [V + Adjetivo Adverbial], aqui como Construção de 
Adjetivo Adverbial, ou CAA, e [V + Advérbio Canônico], aqui como Construção 
de Advérbio Canônico, ou CAC. Explora-se a hipótese de que a CAA, mas não a 
CAC, está ligada a um conjunto limitado de construções de nível intermediário, 
que se distinguem quanto à classe semântica do modificador, em virtude da 
quantidade e qualidade dos itens que aparecem nessa construção. Logo, torna-se 
necessário delinear a rede construcional da CAA, identificando as construções de 
nível intermediário às quais estaria vinculada. Para isso, coletaram-se dados 
disponíveis de corpora anotados do www.linguateca.pt, através dos comandos 
"[pos="V"] [pos="ADJ"]" e "[pos="V"] [pos="ADV"]". Após a coleta, todos os 
resultados foram revisados manualmente para excluir os que não correspondiam 
à CAA no PB: (i) dados de línguas estrangeiras; (ii) advérbios que não modificam 
verbo; (iii) casos de  ambiguidade estrutural, já que não era possível saber a 
interpretação estrutural pretendida; e (iv) construções com interpretação 
inteiramente opaca. Os dados restantes foram analisados qualitativamente, com 
base na Teoria dos Exemplares (BYBEE, 2005; BYBEE; EDDINGTON, 2006), 
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conduzindo à uma representação dos itens em clusters de exemplares, 
precisamente seis clusters que correspondem às seguintes classes semânticas. 
 
Palavras-chave: imediaticidade, juízo de valor, semelhança, continuidade, 

escala e precisão. 

 

A VARIABILIDADE DO MODO SUBJUNTIVO NA ORAÇÃO 
ENCAIXADA E NA ORAÇÃO PARENTÉTICA 

 
Vânia Raquel Santos Amorim (UESB)                                                                                                             

Valéria Viana Sousa (UESB/DELL/PPGLIN) 
 
No presente trabalho, ainda em andamento, temos o objetivo de analisar o 
pareamento da forma-função em construções com verbos no modo subjuntivo, 
em orações parentéticas e completivas, no Português Brasileiro. Na Tradição 
Gramatical (TG), esse modo verbal está associado à incerteza do fato veiculado. 
Nossa hipótese é de que o subjuntivo não está atrelado apenas ao valor de 
incerteza como advoga a TG, mas apresenta-se de modo multifuncional como 
observado nas seguintes construções: “[...] tinha que comer o que ela desse, né? 
(M.J.R.S Corpus - PPVC - valor de obrigação)”, “[...] que eu lembre, todas usavam 
aquela que chamava saia de argudão.” (J.A.P - Corpus PPVC - valor de 
descomprometimento), “[...] contei tudo a verdade, né?...que ela tomasse cuidado 
da vida.” (E.F.O - Corpus PPVC – valor de avaliação). Utilizamos os pressupostos 
teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso, tomando como 
referência, sobretudo, os teóricos Traugott e Trousdale (2013); Bybee (2016); 
Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2016). A princípio, a pesquisa baseia-se em uma 
metodologia qualitativa, com uma amostra constituída por 24 informantes do 
Português Popular de Vitória da Conquista - BA (Corpus PPVC), Corpus 
organizado pelo Grupo de Pesquisa em Sociofuncionalismo e em Linguística 
Histórica (Grupo Janus) - CNPq, coordenado pela Profa. Dra. Valéria Viana 
Sousa (PPGLin/UESB). Os resultados preliminares revelam que o modo 
subjuntivo, além do valor de incerteza, apresenta-se com outros valores como 
obrigação, avaliação e descomprometimento. Essa multifuncionalidade 
desempenhada por verbos no subjuntivo é justificada pelas seguintes habilidades 
cognitivas: categorização, analogia e memória rica.  
 
Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Subjuntivo. 
Indicativo. 

ESQUEMA [X de]CONECT EM FOCO 

Ivo da Costa do Rosário (UFF) 

O trabalho tem como objetivo geral apresentar uma descrição e análise 
preliminar da rede construcional do esquema [X de]conect e suas instanciações em 
língua portuguesa, em perspectiva sincrônica, à luz da Linguística Funcional 
Centrada no Uso (cf. FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013; ROSÁRIO; 
OLIVEIRA, 2016). A hipótese central é que o esquema [X de]conect abriga diversas 
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microconstruções conectoras responsáveis pela combinação de orações 
hipotáticas não finitas em língua portuguesa, como antes de, depois de, em vez 
de, em prol de etc. A metodologia de pesquisa prevê um estudo de corpora de 
língua oral e escrita, sob o viés tanto quantitativo quanto qualitativo (cf. 
LACERDA, 2016), com ênfase nesta última modalidade. Resultados parciais 
comprovam que instanciações do esquema [X de]conect distanciam-se dos seus 
usos prepositivos canônicos e passam a figurar no domínio da conexão 
interoracional, sendo marcados por inferências sugeridas e pressões de ordem 
pragmática. 
 

Palavras-chave: Conexão. Construção. Morfossintaxe. 

 

Simpósio temático 10: Competências para aprender-
ensinar literatura infantojuvenil: prosa e poesia 

 

COMPETÊNCIAS PARA APRENDER-ENSINAR LITERATURA 

INFANTOJUVENIL: PROSA E POESIA 

Prof. Dr. José Flávio da Paz (UNIR) 

Ensina-se Literatura? A criança aprender Literatura? O professor que ensina já 

aprendeu e apreendeu conhecimentos literários que o transmita 

“corretamente”? O que é preciso necessário para que sejamos bons professores 

e mediadores de leitura e da promoção literária? Quais aspectos faz do 

professor um profissional competente? Qual o real significado da expressão 

“competente”? Qual a relação do termo “competência” para com a educação e 

os interesses socio-político-econômicos e culturais nas esferas local, nacional e 

internacionalmente falando? Competência para maior autonomia do aluno e 

do professor ou alienação e controle? São muitas as perguntas e variadas e 

incontáveis as respostas. O presente Simpósio Temático pretende trazer à baila 

reflexões conceituais acerca da palavra, mas para além disso, repensar a 

formação político-pedagógica do professor de literatura ou quaisquer outros 

profissionais que atendam ou venham assistir crianças no processo de 

constituição do hábito da leitura, compreensão do texto literário, e porque não, 

na sua (re)construção textual. Logo, congregará trabalhos de pesquisas, relatos 

de experiências e outros, em andamento ou concluídas, portanto, que sejam de 

natureza teórica e/ou prático na promoção e incentivo à formação leitora. 

Nesse sentido, os conhecimentos preconizados por Graça Paulino & Rildo 

Cosson (2004), Josette Jolibert (1985), Lev Semenovich Vygotsky (1991, 1994), 

Magda Soares (2004), Paulo Freire (1989), Peter McLaren (2000), Phil ippe 

Perrenoud (1999, 2001, 2002), Rildo Cosson (2006), Tzvetan Todorov (2009) 

e demais, os quais, além de nos apresentar conceitos essenciais sobre o ato de 

ler, da leitura, da literatura e do letramento, conduz às práticas de ensinagens 

e aprendizagens significativas para as crianças e jovens em tempos complexos 

como os atuais. Aliam-se, assim, os conhecimentos, saberes e informações 
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acerca do bem ensinar-aprender-ensinar, como uma ação cíclica, para que 

possamos construir um País de excelência em leitura e produção literária. 

Palavras-chave: Letramento literário. Formação de crianças e jovens 
leitores. Mediação e Formação Leitora Docente. Competências, habilidades e 
atitudes. Formação crítica. 
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CHAPEUZINHO VERMELHO, CHAPEUZINHO AMARELO E 
CHAPEUZINHO VERDE: PRÁTICAS DE FORMAÇÃO LEITORA 

EMANCIPATÓRIAS 

Márcia Dias dos Santos (UNIR) 

Propõe-se, neste trabalho, discutir sobre práticas de letramento literário com 
base em uma formação leitora emancipatória. Para tanto, optou-se por realizar 
proposições acerca da leitura de três obras: Chapeuzinho Vermelho de Charle 
Perrault; Chapeuzinho amarelo de Chico Buarque de Holanda e Chapeuzinho 
Verde de Maria Lúcia Takuá Peres. Nessa perspectiva, o trabalho será construído 
a partir dos seguintes objetivos: i) discutir sobre o conceito de letramento 
literário, destacando-se algumas especificidades do texto literário; ii) dialogar 
sobre as versões das três obras em estudo; iii) apresentar uma proposta de 
atividade de leitura literária tendo como base as obras em estudo. As discussões 
serão fundamentadas por Lajolo e Zilberman (2019); Colomer (2017); Cosson 
(2016); Thiél (2012) entre outros. Desse modo, a pesquisa colaborará para uma 
formação leitora emancipatória que reconhece a literatura como espaços 
múltiplos de linguagens e representação e o leitor como um sujeito, embora 
individual, mas constituído de ações coletivas e vivências outras.  
 
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Formação. Letramento Literário. 
Emancipação. 

 

A LEITURA LITERÁRIA COMO LUGAR COLETIVO:  MEDIAÇÃO 
LEITORA E ENCENAÇÃO EM “O AUTO DA COMPADECIDA” 

Eduardo Gonçalves (UNIVISA) 

Joyce Silva de Lira (UNIVISA) 

A leitura literária, no âmbito do Ensino Fundamental Anos Finais, muitas vezes, 
ganha espaço secundário, estando posta, ainda, como estratégia de trabalho para 
as competências da análise linguística, de modo que, para o estudante, a noção 
da leitura como pretexto (Cf. GERALDI, 1997), para os estudos de noções 
gramaticais, é uma constante. A contrapelo dessa prática, ao longo das 
orientações educacionais, documentos versam acerca da necessidade de se 
formar leitores autônomos, competentes e críticos-reflexivos, que partam da 
leitura literária para a melhor compreensão da realidade social (PCN, 2001; 
BNCC, 2017). Por esse motivo, o trabalho que ora apresentamos, inscrito no 
âmbito do Grupo de Estudos Literários Anamneses e fruto de pesquisa acerca das 
práticas de leitura literária na Educação Básica, tem como objetivo promover 
discussões acerca de como possibilitar a mediação literária, de forma coletiva, por 
meio do clássico “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna (1955). Assim, 
atrelando noções das relações entre leitura literária, encenação e transcodificação 
fílmica, a presente proposta busca refletir o lugar da mediação como ato de 
convergência das múltiplas modalidades do ler e do fruir, evidenciado, ao 
estudante em formação leitora, que o ato de ler pressupõe mais do que as 
indicações metalinguísticas, podendo denotar prazer, sobretudo no ato de dar 
vida às linhas narrativas. Inserir, portanto, textos dramáticos, no âmbito escolar, 
é uma das possibilidades de se alcançar a plena relação do leitor com a obra 
literária. 
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Palavras-chave: Leitura literária. Formação do leitor. Mediação. O Auto da 
Compadecida.  

  

A LITERATURA DE CORDEL: LINGUAGEM DAS DIVERSAS 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS 

Keyla Morales de Lima Garcia (UNEMAT) 

Josivaldo Constantino dos Santos (UNEMAT) 

Este trabalho traz um debate sobre a literatura de cordel e o seu papel formativo 
nas salas de aula. O cordel é capaz de dar voz ao oprimido, colaborar no processo 
educacional e promover momentos de descontração e reflexão crítica da 
sociedade, tanto nas cidades como no campo. É cada dia mais urgente a busca por 
metodologias diferenciadas para que o processo de ensino aprendizagem da 
língua seja de fato alcançado, e a literatura de cordel contribui com esses 
objetivos. A literatura tem um papel importante na sociedade, pois nos faz refletir 
sobre a nossa condição, nos fazendo entender o ser do ser social, capaz de tornar 
a vida mais bela, resgatar as tradições camponesas que estão se perdendo com 
todos os seus saberes populares e buscar superar as dificuldades de leitura, escrita 
e interpretação. Nesse sentido pode-se dizer que a literatura de cordel possui 
esses atributos, pois é uma forma de poesia popular que além de ser agradável e 
acessível, pode tratar de diversos assuntos polêmicos e contraditórios de uma 
forma leve e lúdica, muito formativa.  São abordados vários teóricos como Lev 
Semenovich Vygotsky (1991, 1994), Paulo Freire (1989), Galvão (2000), Oliveira 
(2011), Cascudo (1969), Corrêa (2009) entre outros.  

Palavras-chave: Literatura. Cordel. Educação. Aprendizagem.  

 

“DIGA-ME”: FERRAMENTA DE ENSINO PARA DISCUTIR 
QUESTÕES DE GÊNERO EM SALA DE AULA 

Veridiana de Souza Guimarães (UNISC) 

Com o objetivo de introduzir os estudos de gênero em sala de aula, discuto a 
importância da metodologia Tell me sugerido por Aidan Chambers, conceito 
traduzido pela teórica Marileusa Cecília Carvalho como “fofoca literária”. Neste 
trabalho, como a palavra “fofoca”, normalmente, é atribuída e vinculada, 
pejorativamente, as pessoas do sexo feminino, opto em utilizar a tradução literal 
para o português por meio da expressão “diga-me”. Nessa perspectiva, a literatura 
é trazida para a sala de aula para provocar essa “conversa” entre os alunos. No 
presente estudo, o “diga-me” contribuirá para que a pesquisadora verifique as 
opiniões e impressões de cada aluno sobre os papeis sociais de homens e 
mulheres na sociedade para que, posteriormente, novos conhecimentos possam 
ser consolidados. Como embasamento teórico utilizo, principalmente, os 
ensinamentos oriundos da obra Em busca de uma didática de fruição da 
literatura: contribuições de Aidan Chambers de Marileusa Cecília Carvalho.  

Palavras-chave: Desigualdade. Gênero. Escola. Diga-me. Obras literárias. 
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ACESSO AO LIVRO LITERÁRIO E A AQUISIÇÃO DE CAPITAL 
CULTURAL 

Tálita de Oliveira Borges(CEPAE/UFG) 

A formação de leitores é um tema muito debatido nas escolas e universidades, um 
dos eixos discutidos é o acesso ao livro literário que por vezes, no Brasil, é 
dificultado por condições geográfico-econômicas. Destarte, há a elitização do 
livro no Brasil. Neste contexto, o presente artigo busca responder a questão 
norteadora/mobilizadora: o acesso ao livro literário é uma possibilidade de 
acúmulo de capital cultural? Para tanto, a pesquisa tem como objetivo discutir 
sobre aspectos da formação do leitor jovem, enfatizando o acesso ao livro literário 
e apresentar uma discussão teórica acerca dos conceitos de capital cultural. A 
escolha teórica inclui estudos sobre a formação do leitor literário e os conceitos 
de capital cultural e está embasado em Paulino (2001); Kramer (2000); Cândido 
(2005); Zilberman (1991); Llosa (2009); Bourdieu (1999 e 2009). As 
considerações da pesquisa poderão auxiliar professores a refletirem sobre o 
direito à literatura como bem simbólico, importante para a formação humana do 
aluno de Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Literatura. Acesso ao livro literário. Formação de leitores. 
Capital Cultural. 

 

CONTRIBUTOS DA LITERATURA PARA UMA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

Rita da Piedade Fernandes Cordeiro (ME) 

Patrícia de Almeida (ME - UC) 

Em Portugal, tal como em outros países, tem-se vindo a promover a 
aprendizagem e o desenvolvimento pessoal para todos e com todos. A fim de se 
concretizar uma educação inclusiva, e como comprova a literatura da área, é 
fundamental que as estratégias de intervenção e que as atividades pedagógicas 
sejam envolventes e diferenciadas. Neste artigo, apresenta-se um trabalho 
realizado no âmbito do projeto português “Todos Juntos Podemos Ler”. Procura-
se demonstrar como o texto literário, em contexto de Biblioteca Escolar, envolve 
os alunos e presta um serviço de inclusão, proporcionando  uma igualdade de 
oportunidades nas aprendizagens curriculares. O projeto desenvolveu-se durante 
dois anos letivos, numa escola portuguesa de ensino básico, essencialmente com 
alunos de educação especial e em articulação curricular docente.  Na biblioteca, 
foram trabalhadas obras literárias, utilizando-se materiais concretos e 
diferenciados para construir interpretações digitais e a três dimensões. Como 
resultado geral, aponta-se a compreensão mais significativa e mais profunda dos 
textos literários, visível quer no envolvimento efetivo dos alunos em atividades de 
leitura, quer na interpretação de imagens e na expressão de ideias e sentimentos 
provocados pela leitura do texto literário, bem como na sensibilização para a 
defesa de valores humanos, para o respeito pelas diferenças e para a preservação 
do meio ambiente. Concluiu-se que o desenvolvimento deste projeto contribuiu 
para a promoção e consolidação de hábitos leitores (leitura literária) e para a 
aprendizagem de conteúdos curriculares. A participação de todos os alunos e a 
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divulgação dos resultados à comunidade contribuíram para uma educação 
verdadeiramente inclusiva. 

Palavras-chave: Literatura. Educação inclusiva. Biblioteca Escolar. 

 

LENDO O SOCIAL: UMA ABORDAGEM DOS TRANSTORNOS 
PSICOSSOCIAIS EM CABEÇA DE GAROTA, DE MARIA JOSÉ 

SILVEIRA 

Maria Selma Pereira Souza (FACMAIS-INHUMAS) 

A literatura infantojuvenil volta-se para um público em fase de transformação: as 
crianças e os adolescentes. Esse tipo de literatura pode educar e humanizar, 
servindo como ponto de partida para se trabalhar as emoções de crianças e 
adolescentes em margens de risco, tais como abuso sexual, uso de drogas, álcool, 
bulimia, bullying entre outros. O livro Cabeça de Garota, de Maria José Silveira 
(2014), expressa muito bem essa realidade de várias crianças e adolescentes. 
Nesse sentido, tendo em vista a importância da literatura infantojuvenil como um 
modo terapêutico, para o tratamento de transtornos psicossociais, busca-se 
analisar esta obra, evidenciando como ela poderá auxiliar professores de 
literatura. Para esta análise, utiliza-se como corpus teórico os seguintes autores: 
Candido (2011), Cardoso (2016), Reis (2016), sobre a literatura infantojuvenil 
como possibilidade de aprendizagem e de leitura social; a respeito dos problemas 
psicossociais, foram usados Ciampo Luiz e Ciampo Ieda (2010), Florentino 
(2015) e Marques (2000). 

Palavras-chave: Literatura Infantojuvenil. Leitura. Ensino. Psicossocial. Maria 
José Silveira 

 

Simpósio temático 11: Diálogos e intertextos: literatura, 
ficção e história 

 

DIÁLOGOS E INTERTEXTOS: LITERATURA, FICÇÃO E HISTÓRIA 

Lílian Monteiro de Castro (SEE-DF e doutoranda/UnB) 

Prof. Me. Juliano de Almeida Pirajá (UEG/Formosa) 

Desde a Grécia os limites entre literatura e história se mostraram muito tênues. 

O filósofo Aristóteles, em sua Poética, diferencia o historiador do poeta pela 

natureza de seus objetos, não pela de suas produções: “um se refere aos eventos 

que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido” (2015, 

p. 97), respectivamente. Ainda que Heródoto tenha se tornado “o pai da 

história” opondo-se à efabulação da epopeia homérica, nem ele, nem quaisquer 

outros historiadores nos vinte e cinco séculos que se seguiram foram capazes 

de obliterar o diálogo entre história e literatura. Como bem nos orienta o 

historiador francês François Hartog (2003), foi discutindo com Homero que 

Heródoto se fez Heródoto. Contemporaneamente, o diálogo se mantém intenso 
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principalmente porque história e literatura vêm ampliando seus métodos, 

conceitos, categorias e objetos, promovendo o contato não somente 

interdisciplinar, mas também intercultural. Pelas formas narrativas, sejam elas 

literárias, imagéticas ou híbridas, o discurso histórico, o relato, o 

memorialismo permeiam os imaginários, as identidades e as experiências de 

leitura próprias de nosso tempo. Pensando assim, esta proposta visa acolher 

comunicações que se comprometam com reflexões acerca das intersecções 

entre história e literatura em obras ficcionais em diferentes formas e mídias 

(poemas, contos, romances, filmes, séries televisivas, videojogos, HQs etc.).  

Palavras-chave: História; Literatura; Ficção. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 11: 

 

LITERATURA E HISTÓRIA: UM DIÁLOGO AMISTOSO A PARTIR DO 
ROMANCE A PESTE, DE ALBERT CAMUS 

Keiliane da Silva Araújo Carvalho (UESPI) 

Lançada em 1947, A peste, de Albert Camus, focaliza a mudança que perpassa 
a vida dos concidadãos de Oran. O aspecto banal da cidade é comutado de 
maneira abrupta com o surgimento da peste que, transmitida por uma 
infinidade de ratos, vai aniquilando a população. Para além da representação da 
epidemia e conforme aponta Shoshana Felman (2000), a narrativa é uma 
alegoria da morte em massa ocasionada pela Segunda Guerra Mundial, uma vez 
que dá vasão ao trauma dos europeus que, postos em “quarentena” pela 
ocupação alemã, lutavam contra o genocídio empreendido pela opressão nazista. 
Face a isso, o objetivo deste trabalho é evidenciar, a partir do romance, que há 
um diálogo amistoso entre a literatura e a história. A análise está ancorada nas 
teorizações desenvolvidas por: Linda Hutcheon (1991); Shoshana Felman 
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(2000); José Carlos Reis (2000); François Hartog (2013), Luiz Costa Lima 
(1989) e referências afins. O estudo possibilitou o entendimento de que 
narrativas como A peste (1947) são demasiado relevantes ao rompimento com a 
história única, posto que se valem de um discurso revisionista, porque focalizam 
a perspectiva dos vencidos.  

Palavras-chave: A peste. Albert Camus. Literatura. História. Ficção. 

 

TRAÇOS DE VIDA E DA POÉTICA MÍSTICO-REVOLUCIONÁRIA DE 
ERNESTO CARDENAL 

Marcelo Rodrigues dos Reis (UEG) 

Ernesto Cardenal Martínez, morto recentemente, figura como um dos mais 
prestigiados poetas da América Latina. Nascido na Nicarágua, em seu quase um 
século de vida, Ernesto Cardenal desempenhou papeis de relevo tanto no campo 
espiritual quanto temporal. Basta-nos mencionar que foi ordenado sacerdote 
católico em 1965 e somou ativamente com as ações revolucionárias da Frente 
Sandinista de Libertação Nacional. Resta claro que sua obra poética reflete essas 
escolhas. O presente artigo se dedica ao exame das narrativas presentes na poesia 
de Cardenal, carregada de irregularidades e versos livres, com vistas a evidenciar 
nela os traços da personalidade ao mesmo tempo mística e revolucionária do 
escritor. 

Palavras-chave. Ernesto Cardenal. História de Vida. Poesia. Narrativa. Mística. 
Revolução. 

 

SOBRE RESSIGNIFICAÇÕES DO MAL EM DEXTER E KILL BILL 

Marcelo Gustavo Costa de Brito (UEG) 

O presente estudo reflete sobre a recorrência, entre filmes e séries na primeira 
década do ano 2000, de enredos que abordaram o Mal sob outra ótica que não a 
sua tradicional rejeição absoluta em nome do Bem. Nessa linha de investigação, 
analisamos a premiada série Dexter, de 2006, trama na qual o protagonista, 
apesar de ser um assassino em série, consegue gerar no receptor sentimentos de 
identificação, e também o filme Kill Bill Volume 1 e 2 (2003-4), de Quentin 
Tarantino, que nos apresenta uma protagonista mulher, com feições de heroína, 
engajada numa vingança sanguinária. Em nossa análise, tanto o filme como a 
série são indícios da ressignificação do Mal que psicólogos e sociólogos reportam, 
desde o último século, como uma das marcas do período contemporâneo. 

Palavras-chave: Dexter. Kill Bill. Ressignificação do Mal. 
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METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA EM DESMUNDO, DE ANA 
MIRANDA 

Gislaine da Silva Feitosa (URCA) 

Ana Carolina Negrão Berlini de Andrade (URCA) 

Tornou-se frequente, a partir do Pós-Modernismo, uma problematização em 
relação aos discursos históricos considerados únicos e oficiais, pois começa-se a 
questionar se estes são o único meio de se chegar a uma representação sobre 
algum momento histórico, tendo em vista que a História é uma ciência também 
permeada por ideologias e subjetividade, assim como a Literatura. Um meio de 
questionar esses discursos considerados oficiais, bastante utilizado no pós-
modernismo, é a metaficção historiográfica, uma das formas do gênero romance 
que, segundo Linda Hutcheon (1991), além de questionar a veracidade desses 
discursos, também se aproveitará de suas verdades e mentiras, adotando um 
esquema não mais de singularidade, de apenas um discurso verdadeiro, mas de 
uma pluralidade de perspectivas possíveis, reconhecendo que algumas vozes 
foram esquecidas e silenciadas. Assim, na metaficção historiográfica essas vozes 
começam a ter espaço para recontar a história partindo de outra visão, não sendo 
aquela oficial e hegemônica. Isso ocorre no objeto de estudo deste trabalho, a obra 
Desmundo (1996), da escritora brasileira Ana Miranda, uma vez que a obra faz 
uma releitura do período da colonização no Brasil pela perspectiva da narradora-
protagonista Oribela, uma personagem ficcional representante de uma minoria 
ausente nos registros históricos, as mulheres, tendo em vista que apenas o ponto 
de vista dos portugueses foi apresentado oficialmente na História da colonização. 
 
Palavras-chave: Pós-Modernismo. Metaficção historiográfica. Desmundo. Ana 
Miranda. 

 

O DEUS EX MACHINA NA MODERNIDADE: DINHEIRO COMO 
SALVADOR EM A RAISING IN THE SUN, DE LORRAINE 

HANSBERRY 

Bianca Paixão Izalberti (UEM) 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que o dinheiro recebido pela 
família Younger na obra A Raisin in the Sun (1958), de Lorraine Hansberry, 
funciona como um deus ex machina, semelhante ao da literatura da Grécia 
antiga, que surge para modificar o final das tragédias. Para embasar essa análise, 
será explorado o conceito ex machina a partir da Poética (2004), de Aristóteles. 
Além disso, serão utilizadas as tragédias gregas Medeia (2010) e Filoctetes (1997), 
escritas por Eurípides e Sófocles respectivamente, como exemplos de uma 
aparição ex machina positiva, sem que o caráter trágico fosse diminuído. O artigo 
justifica-se por ser um estudo comparativo entre obras antigas e moderna, 
identificando nelas o conceito ex machina que, apesar de atualizado, ainda 
permeia a literatura na sociedade contemporânea. 
 
Palavras-chave: Deus ex machina. Tragédia. A Raisin in the Sun. 
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O PROCESSO DE CONSCIÊNCIA EM MÁQUINAS EM OBRAS DE 
FICÇÃO AUDIOVISUAIS 

Róger Sullivan Faleiro (UNIVATES)  

Suzinara Strassburger Marques (UNIVATES)  

Kári Lúcia Forneck (UNIVATES) 

O presente trabalho tem como finalidade discutir quais são os meios de percepção 
de consciência em androides com base na análise de trechos das obras ficcionais 
Eu, Robô (2004), Ex Machina (2014) e Westworld (2016; 2018) à luz de estudos 
filosóficos (DELEUZE, 2003; LÉVY, 1997; RICOEUR, 1991), neurocientíficos 
(DEHAENE, 2003; CLEEREMANS, 2014) e psicolinguísticos (SMITH, 1989) que 
buscam compreender os processos de percepção da consciência em humanos. A 
tecnologia tornou-se protagonista em diferentes narrativas audiovisuais 
contemporâneas, que discutem a relação entre homem e máquina através de 
vislumbres de uma realidade próxima, em que humanos e robôs convivem em 
uma suposta esfera pacífica. No entanto, essa interação rompe-se quando os 
programas que simulam a mente humana passam a perceber uma consciência 
não projetada, a qual contraria os propósitos de seus criadores. A partir da análise 
dos trechos das obras selecionadas com base no referencial teórico citado, 
verifica-se que as pesquisas ligadas ao desenvolvimento da consciência humana 
corroboram com o processo de percepção da consciência de personagens 
androides nas narrativas analisadas. Dessa forma, mesmo que não se tenha, até 
o momento, uma resposta clara em relação a quando androides terão tal atributo 
humano, é possível utilizar teorias já delineadas a fim de prever esse cenário cada 
vez mais próximo. Isso porque a humanidade já está em uma realidade em que as 
máquinas subjetivas dominam muitas de nossas escolhas. 

Palavras-chave: Percepção da consciência. Neurociência. Psicolinguística. 
Filosofia da linguagem. 

 

ESSAS GUERRAS QUE SÃO NOSSAS: EXPERIÊNCIAS NARRATIVAS 
DE SOBREVIVÊNCIA EM THIS WAR OF MINE 

Juliano de Almeida Pirajá (UEG) 

Lilian Monteiro de Castro (UEG) 

Desde a Antiguidade, as narrativas de guerra estão presentes nas formas de 
autorrepresentação do Ocidente. As narrativas em torno da Guerra de Troia são 
decisivas tanto na fundação de uma identidade ocidental quanto na conformação 
dos temas e modelos literários, explorando pelo menos dois diferentes níveis da 
experiência bélica: o teatro de operações e a experiência do sobrevivente. De 
Homero até hoje, a História e a Literatura lidam tanto com o aspecto objetivo dos 
conflitos armados quanto as experiências subjetivas dos combates, combatentes, 
vítimas e sobreviventes. As guerras se revelam em diários, crônicas, romances, 
poemas e filmes como espaços de experiência privilegiados e sombrios à 
investigação da ação humana no tempo. As narrativas eletrolúdicas, próprias da 
cultura digital na qual vivemos, também têm o conflito armado como tema 
recorrente. Embora a maioria dessas produções conduza o jogador-leitor a 
personificar o combatente, existem aquelas que se voltam às experiências 
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subjetivas das vítimas e sobreviventes como This war of mine: the little ones (11 
bits studios; 2014), inspirada no Cerco de Sarajevo (1992- 1996) e objeto desta 
proposta. Visamos compreender a maneira pela qual essa narrativa eletrolúdica 
pode ser alçada à condição de “texto”, capaz de, por um lado, produzir reflexões 
críticas e, por outro, oferecer uma experiência estética em que jogador-leitor se 
perceba, ao mesmo tempo, personagem da narrativa e sujeito histórico. 
 
Palavras-chave: Guerra; Experiência humana; Narrativa. 
 

TEMPO NA LITERATURA: UM ESTUDO DE L’EMPLOI DU TEMPS, 
DE MICHEL BUTOR 

Lorenzo Barreiro Lopes de Almeida (UNESP) 

Pretendemos, ao longo desta comunicação, expor uma investigação da obra 
L’emploi du temps (1957), de Michel Butor, no que diz respeito ao seu aspecto 
temporal. A obra é um diário de viagem de Jacques Revel, jovem francês e 
narrador autodiegético, sobre os momentos passados na cidade de Bleston, na 
Inglaterra, a fim de estagiar por um ano no escritório de Matthews and Sons. Por 
ser escrito em formato de diário, narrando dias ou meses anteriores, temos acesso 
às memórias do autor ficcional e à simultaneidade dos tempos — o presente de 
leitura, o presente e o passado da história narrada. Percorreremos o romance de 
Butor sob o lume da teoria literária e da filosofia do tempo, segundo autores como 
Hans Meyerhoff (O tempo na literatura, 1976), Paul Ricœur (Tempo e narrativa, 
1997), Adam Mendilow (O tempo e o romance, 1972), dentre outros; e da 
narratologia — sobretudo Gérard Genette (Discurso da narrativa, 1979) — para, 
por fim, analisarmos, por um lado, como o tempo se constrói no romance, e, por 
outro lado, quais as reflexões propostas pelo próprio narrador sobre o tempo. O 
tempo, inerente à realidade, é um dos objetos de reflexão por excelência da 
filosofia e da literatura, não só o do relógio ou da clepsidra, mas o interior, que, 
segundo Henri Bergson, em O pensamento e o movente (2006), condensa-se ou 
volatiliza-se.  

Palavras-chave: tempo e literatura; memória; Michel Butor. 

 

FRANZ KAFKA E KAZUO ISHIGURO: DOIS AUTORES EM DIÁLOGO 

Tiago Ferreira Pereira (UFSM) 

Um dos expoentes da Literatura Britânica contemporânea, Kazuo Ishiguro 
(1954), possui como uma de suas marcas na escrita o diálogo de seus textos com 
uma tradição de escrita canônica. É possível encontrar em seus romances 
influências como as de Jane Austen (1775-1817), Emily Brontë (1818-1848), 
Tchechov (1860-1904), Dostoievsky (1821-1881), dentre outros autores. Ao 
receber o Prêmio Nobel de Literatura (2017), foi comparado pela Academia Sueca 
à Franz Kafka (1883-1924). Dessa forma, em vista de contribuir para essa tradição 
de pesquisa, este trabalho propõe uma análise sobre a intertextualidade entre a 
obra de Franz Kafka e de Kazuo Ishiguro. A ênfase de pesquisa é com foco em dois 
romances, de Kafka, ‘Der Prozess’ (1925), e de Ishiguro, ‘The Unconsoled’ (1995). 
O referencial teórico é com base em autores como Barthes (1988) que exploram 
as relações intertextuais na literatura e sua potencialidade de conectar diferentes 
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textos de diferentes espaços-culturais. Por meio dessa perspectiva, é possível ler 
um texto em relação ao outro, ou ler ambos como um objeto só, dotado de 
sentidos entrelaçados. A metodologia é a partir de um olhar que transcende a 
barreiras nacionais e linguísticas entre uma literatura e outras – A Literatura 
Comparada. Essa pesquisa reitera a natureza dialógica da literatura expressa 
inicialmente por Mikhail Bakhtin e retomada posteriormente, sob o signo 
intertextualidade, por Julia Kristeva. Nesse sentido, a obra de Ishiguro não é 
pensada como um sistema fechado em si mesmo, mas na relação interativa com 
outros textos de ordem literária.  

Palavras-chave: Influência. Literatura Alemã. Literatura Inglesa. Memória. 

 

INTERCESSÕES ENTRE A CRÔNICA MEDIEVAL E A FOLHA DE 
HERA: ROMANCE BILÍNGUE DE REINALDO SANTOS NEVES 

Eduardo Costa Madeira (UnB) 

As crônicas medievais são peças fundamentais do fazer histórico dos séculos XIV 
e XV, encomendadas e financiadas por realezas diversas para enaltecer seus 
feitos. Sua composição consistia em “escolher a fonte principal e acrescentar-lhe 
breves passagens de outras fontes, ou, ao contrário, combinar em partes iguais 
vários relatos anteriores” (GUENEÉ, 2002: 537). Para os cronistas medievais, 
portanto, narrar significa reescrever (GUREVITCH, 1991: 19). Em A folha de 
hera: romance bilíngue (2011), o escritor Reinaldo Santos Neves reconstitui com 
rigor, no século XXI, a sintaxe medieval ao apresentar, como se fosse a tradução 
de um manuscrito perdido, uma crônica francesa sobre uma fictícia guerra civil 
ocorrida em um certo Condado de Níniva, mas que se contrapõe a eventos 
históricos como a Guerra dos Cem Anos e a Peste Negra. O empreendimento 
dependeu de pesquisa com várias fontes, entre as quais as crônicas de Fernão 
Lopes e as de Froissart, e o resultado é uma colagem intertextual que atualiza a 
noção “leitor-autor” (ESTEVES, 1994: 24) cunhada para os cronistas medievos. 
Chama atenção, ainda, pela inventividade, uma vez que “na trilogia medieval de 
R. S. Neves percebemos o desejo de se criar um simulacro mais forte que o ‘real’, 
criando-se um texto que se quer fazer passar por uma tradução de um original 
que não existe” (FILGUEIRAS, 2005, p. 216). A partir do romance de Santos 
Neves, essa proposta de comunicação objetiva discutir intercessões entre o fazer 
histórico medievo e sua reconstituição literária presente nos procedimentos do 
escritor capixaba. 

Palavras-chave: Crônica medieval. Ficção. Romance. Intertexto. Reinaldo 
Santos Neves. 
 

RENATO CISNEROS: A MEMÓRIA TECIDA ENTRE A FICÇÃO E A 
HISTÓRIA 

Adriana Binati Martinez (UNICENTRO) 

O romance La distancia que nos separa (2015), do escritor peruano Renato 
Cisneros, apresenta uma narrativa construída a partir da(s) memória(s) do 
sujeito discursivo e protagônico Renato Cisneros. Ao buscar o passado do pai 
falecido – el Gaucho Cisneros – o narrador se volta para a constituição da família, 
ainda no século XIX, no Peru, seguindo seu exílio na Argentina e, posteriormente, 
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o retorno a terra pátria original do seu pai e tios. Esses deslocamentos geográficos 
e temporais são constituintes de uma narrativa memorialística que se tece entre 
a ficção e a história, sendo essa última tanto pública como privada. Baseando-nos 
nas leituras de RICOUER (2007), SARLO (2007), JELÍN (2002), 
compreendemos que tanto o tempo passado quanto o tempo presente são 
apresentados como construções subjetivas que se interpelam constantemente, ou 
seja, o passado não é mera referência ou pano de fundo na obra em estudo. Na 
busca pela identidade do pai – Luis Federico Cisneros Vizquerra, general da 
División del Ejército Militar del Perú – o narrador descortina e escreve mais que 
a sua biografia, também permite vislumbrar o familiar com a história da nação, 
do deslocamento forçado, dos movimentos políticos que marcaram o Peru desde 
o século XIX até o XXI, quando escreve o romance. Tal construção se constitui 
como elemento de discussão na tessitura da obra, aniquilando perspectivas 
unívocas, destacando que tanto a história como a ficção são discursos permeados 
por subjetividades e margens porosas.  

Palavras-chave: memória, ficção, história e (auto)biografia. 

 

OS NARRADORES DA SOBREVIVÊNCIA: RETOMANDO ASPECTOS 
DA FICÇÃO E HISTÓRIA NA OBRA DE NELSON SAÚTE 

Leandro Souza Borges Silva (UFBA) 

Ao abordar elementos de cunho histórico e ficcional, esta proposta tem como 
objetivo analisar as fronteiras entre história e ficção no romance Os narradores 
da sobrevivência, de Nelson Saúte. Ao empreender metodologia de teor 
conceitual e bibliográfico, tem-se como aportes teóricos os postulados de Stuart 
Hall (2003), Boaventura Souza Santos (2010) e Edward Said (2011). Dessa forma, 
considera-se relevante conceber o fenômeno literário enquanto instância social e 
historicamente constituída, notabilizando os condicionantes extraliterários e 
contextuais que permeiam as complexas relações intersubjetivas entre os sujeitos 
no mundo. Os resultados apontam que o resgate do discurso histórico se torna 
presente no romance supracitado, configurando a obra de Nelson Saúte enquanto 
uma narrativa historicamente engajada, pois aborda a guerra civil moçambicana 
dos anos 1980, ressaltando o intenso caos, miséria e violência decorrentes desse 
conflito. Nesse viés, advoga-se que o narrador pós-colonial articula história e 
ficção para mobilizar o imaginário individual/coletivo, evidenciando inerentes 
relações entre literatura e memória. 

Palavras-chave: Espaço Biográfico. Pós-colonial. História e Ficção. 

  

AS AREIAS DO IMPERADOR, DE MIA COUTO, E O CONTEXTO 
HISTÓRICO DE MOÇAMBIQUE: UM RETRATO DA COLONIZAÇÃO 

Cássia Morgon Fernandes (UNESP) 

Este estudo tem como objetivo analisar a colonização de Moçambique na trilogia 
As Areias do Imperador, de Mia Couto, composta pelos volumes Mulheres de 
Cinzas (2015), Sombras da Água (2016) e O Bebedor de Horizontes (2017), 
refletindo sobre sua importância e contribuição para o contexto dos estudos 
literários. Tendo como ponto de partida a relação do português “branco” com o 
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povo africano, durante um período no qual o poder hegemônico dos europeus era 
constantemente desafiado, buscamos demonstrar de que forma o autor constrói 
os romances nessa atmosfera e procura recriar as tradições africanas. Mia Couto 
narra em sua primeira trilogia o contexto histórico de uma época em que o Sul de 
Moçambique era governado por Ngungunyane, o último grande líder do Reino de 
Gaza – considerado um centro de irradiação do poder político e de resistência a 
Portugal. Para a realização do trabalho, iniciamos um levantamento bibliográfico 
sobre o período de colonização e os desafios dos portugueses na ocupação de 
Moçambique no final do século XIX, no qual destacamos as pesquisas de José 
Luís Cabaço (2009) e Gabriela Aparecida Santos (2007), a obra do poeta Aimé 
Césaire (1978), além de diversos periódicos da época. Tendo como abordagem o 
método crítico-analítico, vamos procurar observar os elementos constituintes 
dessa construção ficcional associados ao retrato das questões sociais e políticas 
presentes em As Areias do Imperador.  

Palavras-chave: Mia Couto; colonização; Moçambique; guerra; tradições. 

 

IMIGRAÇÃO E RESTRIÇÃO: COMO CHINA MEN (RE)CONTA A 
IMIGRAÇÃO CHINESA PARA OS ESTADOS UNIDOS 

Jessika Rubiati Scalvenzi (IBILCE) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como Maxine Hong Kingston 
retrata a imigração chinesa para os Estados Unidos nos séculos XIX e XX. O 
método de análise utilizado será o comparativo entre Literatura e História, e o 
corpus será composto pela obra China Men (1980). Serão analisados, por meio 
de concepções culturais sobre imigração e identidade presentes em Harari (2018) 
e Bauman (2005) como a imigração e suas restrições influenciaram a obra de 
Kingston, e como a autora relaciona estas com suas experiências, através da 
reflexão e da reconstrução de suas histórias, em um processo de combinação de 
estruturas históricas e ficcionais (Sato, 1991).  A autora se utiliza dessa estrutura 
de re-imaginação dos processos históricos para construir sua narrativa sobre a 
imigração chinesa e suas restrições, abordando como a cultura oriental se 
mantém nos Estados Unidos. Dessa maneira, Kingston constrói uma nova 
identidade para si e para as personagens re-imaginadas em sua narrativa. 

Palavras-chave: imigração, identidade, Kingston, Estados Unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

Simpósio temático 12: Diálogos interculturais: literatura, 
artes e decolonialidades 

 

DIÁLOGOS INTERCULTURAIS: LITERATURA, ARTES E 

DECOLONIALIDADES 

Profa. Dra. Émile Cardoso Andrade (POSLLI/UEG) 

Jossier Sales Boleão (doutorando/UFG) 

Glauber Honorato da Silva (mestrando POSLLI/UEG) 

Este simpósio propõe debates em torno dos produtos literários e artísticos, em 

seus mais diversos âmbitos e aproximações, levando em conta o ponto de vista 

da decolonialidade, entendida como a defesa de uma contraepistemologia 

(HOLLANDA, 2020) que leva em consideração os saberes subalternos que 

despotencializam o sistema de poder eurocêntrico, branco e heteronormativo 

(MIGNOLO, 2020). Assim, interessa-nos compartilhar investigações que 

tematizem produções literárias, audiovisuais, performáticas, e outros objetos 

da cultura visual compreendidos como projetos críticos e comprometidos “com 

a transformação social, à medida em que se evidencia aquilo que é ocultado 

pelos esquemas de poder, e no caso dos países do Sul global, o colonialismo 

internalizado” (MIÑOSO, 2020, p.108). Importa-nos ainda, a perspectiva da 

contravisualidade apresentada por Nicholas Mirzoeff (2016), a qual é preciso 

considerar a experiência estética para além das visualidades que legitimam a 

hegemonia ocidental. Neste ensejo, consideramos pertinente o diálogo 

intercultural entre obras de origem afrolatina e/ou de autoria negra, bem como 

materiais audiovisuais, fotográficos, performances culturais e/ou artísticas que 

sejam construídos a partir de uma outra lógica de pensamento, impulsionados 

pela subversão dos sistemas tradicionais de experiência estética. 

Palavras-chave: Interculturalidade. Decolonialidade. Literatura. Artes. 

Audiovisual. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 12: 

 

AUTORAS-CIBORGUES: UMA VIAGEM ENTRE CÉU E MAR PELO 
SCI-FI DE URSULA LE GUIN E ALINE VALLEK 

Erica Soares Silva (UEG) 
Émile Cardoso Andrade (UEG) 

 
O presente trabalho tem como proposta uma reavaliação da condição da escrita 
de mulheres no gênero Ficção Científica pelo viés do mito do ciborgue 
conceituado pela crítica e teórica Donna Haraway (2019). Para Haraway, a figura 
do ciborgue é marcada como uma criatura pós-humana, uma matéria de ficção e 
também de experiência vivida. Assim, aproximamos os personagens Estraven e 
Corina, respectivamente dos romances A mão esquerda da escuridão de Ursula 
K. Le Guin (1969) e As águas vivas não sabem de si de Aline Vallek (2019), ao 
mito ciborguiano visando questões de (re)configurações, espaço, tempo e gênero 
que perpassam suas histórias. Para além, problematizamos similaridades do 
ciborgue às escritoras de sci-fi, uma vez que, a produção de mulheres na ficção 
científica confunde fronteiras e transgrede o espaço canônico cristalizado como 
masculino.  

Palavras-chave: Ficção Científica. Ciborgue. Escrita de mulheres. Ursula K. Le 
Guin. Aline Vallek. 

 

ESCRITORAS À MARGEM: LITERATURA COMO RESISTÊNCIA E 
REEXISTÊNCIA 

Leidiana da Silva Lima Freitas 

      Maria Suely de Oliveira Lopes  

Neste artigo, propomos analisar a escrita de Carolina de Jesus, Conceição 
Evaristo e Geni Guimarães enquanto instrumento de resistência e reexistência. 
Para alcançarmos o objetivo geral, buscamos estabelecer um diálogo entre as 
escritoras através de alguns de seus livros, além de discorrer sobre a literatura 
marginal e sua relevância enquanto manifestação da coletividade e como uma 
contranarrativa que oferece resistência, ao mesmo tempo em que possibilita uma 
emancipação da mulher negra do cenário literário. Desse modo, contamos como 
os suportes teóricos de Ribeiro (2019), Dalcastagné e Tennina (2019), Davis 
(2016), Hooks (2020), entre outros. À luz da nossa análise, constatamos que as 
escritoras supracitadas mostram a força de sua literatura e a luta pela legitimação 
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de suas vozes, possibilitando o rompimento das máscaras da hegemonia 
eurocêntrica, provocando rupturas no modo de ver e de se fazer literatura.  

Palavras-chave: Literatura marginal. Resistência. Reexistência. 

 

DOM CASMURRO NA BIBLIOTECA DE BORGES 

Lucianno Di Mendonça (UEG) 

A proposição desse artigo é analisar dois expoentes da literatura latino-americana 
e ocidental: Machado de Assis e Jorge Luis Borges. Nas obras Dom Casmurro e 
A biblioteca de Babel. O recorte será feito sublinhando duas frases: “O meu fim 
evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência”, 
enunciado de Bentinho; e “Por aí passa a escada espiral, que se abisma e se eleva 
rumo ao mais remoto”, dita pelo narrador do autor argentino. Ao partir de uma 
abordagem metafísica, será destacado o que em Machado estimula sua 
criatividade a se voltar para o interior do ser humano, bem como, a caracterização 
psicológica de suas personagens, e quase que invariavelmente, não é uma 
representação otimista da humanidade. E, buscar elementos em Borges para 
entender porque, nesse aspecto, aparentemente ele vai no caminho inverso: 
transcender a experiência humana para o inexplicável e o assombro diante da 
vida, para isso, o autor usa elementos como: infinito, labirinto, abismo, escada 
espiral, biblioteca e peregrino. Como aporte teórico serão usados: “O realismo e 
a forma romance”, de Ian Watt; “Alguns aspectos do conto”, de Julio Cortázar; e 
a “Teoria do Conto”, de Nádia Battella Gotlib.  

 

COLEÇÃO “CON NUESTRA VOZ”: A LITERATURA INDÍGENA DA 
ARGENTINA COMO MANIFESTAÇÃO DE DESCOLONIZAÇÃO 

Bruna Caroline M. do Nascimento (UEPG) 
 

Este trabalho é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso e vem da 
importância e do interesse em investigar textos literários produzidos por povos 
indígenas presentes na Argentina. Com base nisso, objetiva-se analisar a coleção 
Con nuestra voz (Argentina, 2015), uma coleção de textos plurilíngues escritos 
em línguas indígenas e castelhano, que foram produzidos por alunos, professores 
e membros de povos originários e falantes de línguas indígenas na Argentina. 
Dentro do material que será analisado, o foco principal será apresentar e discutir 
poemas. Para esse fim, propõe-se uma pesquisa bibliográfica, que utilizará como 
procedimentos metodológicos conceitos como a Descolonização do 
Conhecimento (Quijano (1992), Mignolo (2008), Maldonado-Torres (2008)), 
Literatura Indígena (Novais (2019) e Graúna (2013)). Por fim, a partir da análise 
dos poemas, será problematizado como a Literatura Indígena pode se articular 
com o conceito de Descolonização do Conhecimento. 
 
Palavras-chave: Literatura Indígena. Descolonização do Conhecimento. 
Coleção Con nuestra voz. 
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BUCHI EMECHETA: A FORÇA EM SUA OBRA MEMORIALÍSTICA 

Geandra Karla de Avelar Côrtes (UEG) 
Émile Cardoso Andrade (UEG) 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a obra, traduzida recentemente 
no Brasil, da escritora nigeriana Buchi Emecheta. A autora nos apresenta em seus 
três romances disponíveis em português, As alegrias da maternidade, Cidadã de 
segunda classe e No fundo do poço, ficções com traços memorialísticos, uma 
Nigéria colonial que mantém suas tradições e costumes, perpassando pelo 
período de transição colônia para um país independente, em 1960, assim como a 
vida de uma imigrante nigeriana na Inglaterra. As narrativas são centradas em 
personagens femininas, com as fortes imposições da cultura nigeriana, contendo 
muitas referências autobiográficas, o que nos mostra a dificuldade da autora / 
personagem em encontrar o seu lugar entre às tradições nigerianas e a 
modernidade ditada pelo colonialismo inglês. A pesquisadora nigeriana 
Oyèrónké Oyěwùmí (2004) nos aponta a necessidade de pensarmos o conceito de 
gênero a partir das experiências e epistemologias culturais africanas, apesar do 
racismo estrutural global existente. Encaminhamos essa pesquisa no sentido de 
pensar que o papel da mulher na cultura africana é completamente diferente do 
recorte de gênero no ocidente, justamente porque gênero é uma categoria de 
construção sociocultural. Então, entender o universo da escrita de Buchi 
Emecheta a partir dos três romances aqui analisados, é partir do pressuposto que 
“as análises e interpretações sobre a África devem começar na África” (Oyěwùmí) 
e em outros estudos decoloniais.  

Palavras-chave: Buchi Emecheta. Literatura nigeriana. Romance 
memorialístico. Tradições. Decolonialidade.  

 

LITERATURA ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA E 
DESCOLONIZAÇÃO DO IMAGINÁRIO: ANÁLISE DO ROMANCE 

TERRA SONÂMBULA, DE MIA COUTO 

Mikaela Soares Cardoso de Araújo (POSLLI/UEG) 

 José Elias Pinheiro Neto (POSLLI/UEG) 

Este trabalho tem por objetivo analisar algumas contribuições dos lugares de 
memória na literatura enquanto descolonização do imaginário e como a memória 
influencia na reconstrução indentitária das personagens ficcionais. Trata-se de 
uma pesquisa de cunho bibliográfico em que contrapomos o referencial teórico, 
que destacamos: Nora (1993), Candau (2002), Halbwachs (2006), Hall (2006), 
Andersen (2008) e Mbembe (2014) com uma análise do romance Terra 
Sonâmbula, de Mia Couto. O texto narra uma trajetória marcada pela colonização 
e por uma guerra civil que se faz presente no cenário de Moçambique, que após 
dez anos de guerra, em 1975, conquista sua independência de Portugal, 
entretanto, a guerra manteve-se até o ano de 1992. Os vestígios de sofrimento são 
retratados nas produções literárias moçambicanas, as quais estão 
constantemente relacionadas a sua cultura, buscando valorizar o testemunho do 
sujeito subalternizado. A busca se resulta em demonstrar o quanto a literatura, 
enquanto lugar de memória, contribui e torna-se necessária para a 
descolonização do imaginário de uma nação.  
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Palavras-chave: Memória. Identidade. Lugares. Imaginário. Literatura 

 

PAPÉIS DE GÊNERO E POLIFONIA EM OLHO DE GATO, DE 
MARGARET ATWOOD 

Fernanda dos Passos Capparelli (UEG) 
 

Objetivamos, nesta comunicação, discutir os conceitos de gênero e polifonia, 
utilizando uma narrativa de autoria feminina. Para isso, faremos uma breve 
abordagem teórica a respeito da temática referida. Em seguida, analisaremos 
esses conceitos no romance Olho de gato, de Margaret Atwood.  Esta narrativa é 
fonte para uma relevante pesquisa sobre os papéis de gênero, visto que a 
personagem, ao rememorar a infância, demonstra ser desvinculada dos códigos 
de conduta feminina predominantes em sua época, o que a faz sofrer opressões. 
Além disso, analisaremos as questões polifônicas, que são muito relevantes na 
constituição do romance. A narrativa é feita por uma quinquagenária, mas, ao 
mesmo tempo, traz a voz de uma criança de nove anos em primeira pessoa e no 
tempo presente. Com isso, podemos notar que a polifonia fica emergente nessa 
narrativa, com o mesclar das vozes de uma menina inexperiente e de uma senhora 
que se sente presa no passado, além de trazer outras vozes, das quais a 
personagem se apropria ao decorrer da narrativa. Para a realização desta 
discussão, nos ampararemos em um referencial teórico que aborda discussões 
acerca dos construtos sociais em relação ao feminino e sobre o conceito de gênero 
como Butler (2003); Hollanda (2019) e Wolf (2019). Além disso, refletiremos 
sobre a questões polifônicas vigentes na obra de Atwood, com autores como 
Bakhtin (1998) e Bezerra (2013), entre outros. 
 
Palavras-chave: Gênero. Mulher. Polifonia. Margaret Atwood. Olho de gato. 

 

CRESCEMOS NA DIFERENÇA: UMA TEORIZAÇÃO DE RAZÃO 
SUBALTERNA DESCOLONIAL 

Nathalia Flores Soares 
Edgar Cézar Nolasco 

 

Este trabalho propõe uma leitura crítico-biográfica fronteiriça de cunho 
descolonial acerca do trabalho da intelectual Heloisa Buarque de Hollanda 
visando abordar questões pertinentes ao seu projeto intelectual que se dedica a 
refletir e articular ideias a partir de/sobre marginalidades e periferias. Buscando 
articular as reflexões engendradas pela opção descolonial em diálogo com a 
resistência presente nas periferias do Brasil. Pensado isso, pretendemos ressaltar 
uma sociologia das emergências (SANTOS, 2019) para que possamos aproximar 
o projeto de Heloisa Buarque de Hollanda com a opção descolonial e com o 
pensamento de fronteira engendrada, dentre outros, por críticos como Walter 
Mignolo e Boaventura de Souza Santos 

Palavras-chave: Fronteira, Descolonialidade, Cultura. 
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OS ESCRIBAS DA HISTÓRIA: FIGURAÇÕES DA MEMÓRIA 
AFRICANA NA POESIA DOS MOÇAMBICANOS RUI KNOPFLI E 

LUÍS CARLOS PATRAQUIM 

Patrícia Resende Pereira  (UFOP) 

A poesia dos autores moçambicanos Luís Carlos Patraquim e Rui Knopfli é 
conhecida por ter a memória como um de seus pontos centrais. Assim sendo, é 
possível notar que, seja em poemas centrados na própria vivência, em 
Moçambique, ou em textos concentrados na discussão acerca de uma África 
colonizada ou testemunha de uma guerra colonial, pode-se perceber que a 
temática da memória se encontra fortemente presente. Assim sendo, o propósito 
da discussão é investigar a maneira como a memória se configura em dois 
poemas. No primeiro deles, “Os filhos de Lumumba”, escrito por Patraquim, em 
O cão na margem, de 2017, há uma reflexão acerca da guerra colonial do Congo, 
de modo a remeter ao processo testemunhado em toda a África. Já em 
“Proposição”, publicado por Knopfli em O escriba acocorado, de 1978, o eu lírico 
se coloca como uma testemunha da História e de todos os seus acontecimentos 
em solo africano. Dessa maneira, o intuito é estabelecer relação entre como, a 
partir de dois diferentes pontos de vista, podemos perceber a configuração da 
memória a partir da discussão sobre as guerras coloniais na África. 

Palavras-chave: Luís Carlos Patraquim. Rui Knopfli. Memória. Poesia de 
língua portuguesa. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO FILME PANTERA 
NEGRA: ALGUMAS DISCUSSÕES SOBRE AS PERSONAGENS SHURI 

E OKOYE 

Ana Maria Martins Alves Vasconcelos (UNIOESTE) 
 

Este estudo tem como proposta analisar a representação da mulher negra a partir 
e das personagens Shuri e Okoye que se deslocam de uma identidade única em 
busca de identidades próprias a partir da narrativa cinematográfica no filme 
Pantera Negra (2018) e investigar como a relação Literatura, Cinema e 
Intermídia interage de forma interdisciplinar em detrimento do colonizador. O 
filme desafia o status quo do sujeito em estudo a fim de libertá-las do julgo 
colonial e do lugar subalterno em que as atrizes negras viveram por décadas. Para, 
Stuart Hall (1987, p. 7), o processo no qual as identidades culturais são 
idealizadas passa a ser transitório, controverso e gera um sujeito pós-moderno, 
que não tem identidade unificada, definitiva. A identidade torna-se uma 
“celebração móvel”, em mudança contínua devido aos diferentes sistemas 
culturais aos quais o sujeito pós-moderno é exposto. Homi Bhabha (1998) reitera 
a fragmentação e o entre lugar desse sujeito, que pode não querer mais reproduzir 
os valores do colonizador e voltar para suas raízes. Observa-se, portanto, as 
diferentes identidades vividas por algumas personagens femininas, negras, 
reforçando que não há sujeito unificado, pois tudo está em constante 
transformação e deslocamento. O filme Pantera Negra tem como arcabouços 
vários dados históricos, políticos, mitológicos e culturais que contam o 
deslocamento e as lutas do povo africano ao longo da história nos Estados Unidos 
e a busca por direitos sociais. 
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Palavras-chave: Pantera Negra. Atriz Negra. Cinema. Identidades Culturais. 

 

ELLEN DE LIMA: A INTÉRPRETE DA CANÇÃO DAS MISSES E UMA 
VOZ VIVA DO RÁDIO BRASILEIRO 

Raimundo Cézar Vaz Neto (UNEB/UFCG) 
 

Nesta pesquisa temos como objetivo pesquisar a carreira da cantora do rádio 
Ellen de Lima. Baiana de Salvador, ela se mudou ainda criança para o Rio de 
Janeiro, e foi nesta cidade que participou do Programa do Guri na Rádio Mauá; 
depois, no Programa do Ary Barroso, no Hora do Pato de Jorge Cury, na Rádio 
Nacional, além do Papel Carbono, de Renato Murce. O Brasil teve muitas 
cantoras mais reconhecidas como Emilinha Borba, Marlene, Angela Maria, Dalva 
de Oliveira, Maysa e Elizeth Cardoso, entre outras, mas Ellen de Lima, Carmélia 
Alves, Helena de Lima e outra tantas são pouco conhecidas e citadas em trabalhos 
dedicados exclusivamente para elas. Por esse motivo, resolvemos escolher sua 
vida ausente de referências como escolha do objeto. A documentação selecionada 
no decorrer da pesquisa consta de poucos depoimentos da artista no YouTube, 
acrescida de citações da extinta Revista do Rádio, na Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional; além das biografias e livros que falam da era do rádio no 
Brasil. Para concretização do trabalho dialogamos com alguns autores, a exemplo 
de Faour (2012 e 2015) o primeiro falando da compositora Dolores Duran e o 
segundo, da cantora Angela Maria, com suas reflexões sobre o contexto das 
artistas femininas dos anos 1950, época que Ellen tornou-se contratada e gravou 
seu primeiro disco. Também nos aproximamos dos estudos de Castro (2015) ao 
tratar da noite, da boemia e das histórias do samba-canção.  
  
Palavras-chave: Rádio Nacional. Carmélia Alves. Dolores Duran. Angela 
Maria. Ellen de Lima.  

 

 

IDENTIDADE CULTURAL, REPRESENTAÇÃO E VOZ NO FILME LA 
NOIR DE... 

Ella Ferreira Bispo (UFPI) 

O presente estudo tem por objetivo analisar alguns meios de expressão da 
linguagem cinematográfica utilizados por Osmane Sembène no filme La noire 
de... [A negra de...] (1966) à construção de uma narrativa fílmica que represente 
a sua perspectiva sobre a identidade cultural do Senegal no contexto pós-
independência. Para tanto, realiza-se uma pesquisa bibliográfica, sobretudo, 
recorrendo ao proposto por Marcel Martin (1990) e por Mary Ann Doane (1983). 
Além dos procedimentos que constituem elementos da linguagem fílmica, este 
estudo aborda o cinema enquanto artefato cultural que colabora à construção de 
significados sociais. Compreende-se que, geralmente, a presença do continente 
africano no e para o Ocidente está carregada de distorções e estereótipos. Desse 
modo, a análise empreendida parte de uma discussão sobre as noções de 
colonialismo (QUIJANO, 2014; CÉSAIRE, 1978; FANON, 1968), imperialismo 



 

 

112 

(SAID, 1995) e eurocentrismo (SHOHAT & STAM, 2006). Estabelecendo uma 
relação metonímica entre Senegal e o continente africano, enquanto contexto 
imensuravelmente diverso e amplo, podemos dizer que Ousmane Sembène 
produz uma narrativa fílmica da África, realizada pela África e orientada à África. 
Por fim, compreende-se que o filme analisado apresenta uma práxis que vai ao 
encontro da proposta de sensibilidade cultural, histórica e estética definida por 
Achille Mbembe (2014) como afropolitanismo.  

Palavras-chave: Cinemas africanos. Osmane Sèmbene: La noire de.... 
Linguagem cinematográfica. Colonialismo. Eurocentrismo. Afropolitanismo. 

 

OS REPENTISTAS NORDESTINOS REGISTRADOS PELOS 
FOLCLORISTAS: UMA LEITURA DECOLONIAL 

José Nogueira da Silva (UFAL) 

Adriana Cavalcanti dos Santos (UFAL) 

O artigo descreve a decolonialidade como projeto que surgiu paralelamente ao 
sistema-mundo moderno/colonial, uma vez que esse sistematiza coetaneamente 
tanto as diferenças quanto as desigualdades na sociedade em seus níveis 
econômico e sociocultural a partir do estereótipo de raça. Nesse contexto, tem-se 
por objetivo de natureza documental (CASCUDO, 1984; BATISTA, 1997), analisar 
o improviso poético no Brasil conhecido como repente, cultura eurocentrizada e 
desvinculada do seu povo através das teorias do folclore clássico e compreender 
seu processo de embranquecimento cultural, assim, faz-se patente a pertinência 
da decolonialidade no presente objeto.  Por isso, a reflexão decolonial acerca do 
repente e o processo de eurocentrização pelo qual passou em seus registros. Como 
via de discussão e releitura, a Lei 10.639/03 será de extrema importância uma 
vez que torna obrigatório o ensino das culturas e histórias africanas e afro-
brasileiras nas escolas, inclusive as não populares como parte da identidade afro-
brasileira. 
 
Palavras-chave: Repentistas; Literatura; Oralidade; Decolonialidade 

 

TRAÇOS DE MEMÓRIA E TRAUMA NA SÉRIE ANNE COM E 

Caio da Silva Carvalho (UESPI)  

A memória é um mecanismo que permite ao indivíduo pensar a respeito de seu 
passado, de modo que as experiências obtidas sejam revividas. Atrelando esse 
sentido às narrativas, à memória é dado o cargo de guardar as experiências de 
afeto e desafeto dos personagens, configurando-se como um baú em que estão 
dispostas as emoções, sentimentos e particularidades dos seres da ficção. Assim, 
o presente trabalho pretende analisar a memória-trauma incrustada na 
personagem Anne Shirley, da premiada série da Netflix Anne com E (2017) de 
Kathryn Borel, posto que seu enredo é tomado de rememorações traumáticas. Por 
meio de uma metodologia qualitativa e de cunho bibliográfico, as análises serão 
baseadas nos pressupostos teóricos de estudiosos da Memória como Jacques Le 
Goff (1990) e Maurice Halbwachs (2003), assim como aqueles que pensam a 
memória em consonância com experiências de trauma como Aleida Assmann 
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(2011) e Jeanne Gagnebin (2006). Em relação aos estudiosos de Cinema, 
pautamo-nos nos pressupostos de André Gaudreault (2009), Sergei Eisenstein 
(2002) e Cleomar Pinheiro Sotta (2015), a fim de evidenciar, por meio do seriado 
em questão, como os mecanismos de cinema ajudam a construir essa aura de 
memória e trauma que perpassa a trama. 

Palavras-chave: Memória. Trauma. Anne com E. 

 

A PÁSCOA FREIREANA: REDENÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA? 

 
Francisco José Gomes Pereira (UNEMAT) 

 
O objetivo deste artigo é compreender sobre a releitura da literatura Bíblica no 
pensamento de Paulo Freire no processo educacional brasileiro. Freire fez a 
releitura do termo “Páscoa” para instrumentalizar a redenção no processo 
educacional. Utilizou-se deste termo para descrever o processo de alienação como 
a páscoa foi transformada em festividade pela classe dominante e, analisa como 
ocorreu a libertação do povo israelita a partir da celebração da Páscoa. Ele 
entende que a Páscoa é um ritual religioso que demanda uma profunda mudança 
na forma de ver o mundo, viver no mundo e refazer-se no mundo. Este estudo 
consiste em uma pesquisa bibliográfica, tendo como fundamentação teórica: 
Freire, Chabalgoity, Dullo, Streck, Oliveira, entre outros. Entre os resultados 
destacamos que a Páscoa para Freire é a passagem de sujeitos ingênuos para 
sujeitos críticos que ocorre por meio da conscientização, constituindo-se em uma 
transformação permanente na forma de ver, viver e transformar o mundo, ou 
seja, a páscoa freireana é existencializar-se na realidade histórica e não apenas na 
visão contemplativa e celebrativa. Portanto, é necessário o desvelamento das 
festividades escolares, inclusive a celebração da páscoa para redenção da 
educação brasileira, pois as festividades são majoritariamente de cunho elitizada, 
a fim de manter os rituais cujos propósitos são meramente manter a classe 
dominante.  
 
Palavras-chave: Educação; Páscoa; Libertação; Paulo Freire. 
 
 

METODOLOGIAS DE PESQUISA CIENTÍFICA EM LETRAS E 
LINGUÍSTICA 

Danillo Macedo Lima Batista (UFG) 

Neste artigo, apresento uma intersecção de propostas metodológicas para a 
pesquisa científica: Descartes, Saussure, Historiografia, Análise do Discurso, 
Decolonialidade. Muitos de nós nos perguntamos: e, agora, como colocar em 
prática minha pesquisa? Como alcançar os objetivos nela propostos? Não tenho 
a pretensão de detalhar todos os métodos de pesquisa. Não haveria espaço em um 
único artigo. Mas, proponho a síntese bibliográfica, o método utilizado neste 
artigo. São epistemologias que se dialogam e se complementam. Para cada tipo 
de pesquisa, um caminho. Muitas vezes, não sabemos qual caminho (método) nos 
conduzirá aos resultados de nossa pesquisa. Mas, quando colocamos em prática 
nossa busca pelos resultados, os métodos mais adequados vão tomando forma. É 
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importante conhecê-los, mas nem sempre eles serão definidos de forma prévia, 
senão durante o percurso.  

Palavras-chave: Metodologia Científica. Historiografia-linguística. Análise do 
Discurso. Decolonialidade.  

 
 
RESSIGNIFICAÇÕES DO NEOBARROCO NA LITERATURA LATINO-

AMERICANA ATUAL 
 

Maria Stella Galvão Santos (UFRN) 

A literatura produzida no início do século XX, na América Latina, é considerada 
chave para a compreensão da identidade americana, fruto da combinação do 
mundo antigo com o moderno, “constituindo, no domínio das artes, a 
repercussão de um estado de espírito peculiar a uma época, como a tomada de 
consciência de seu tempo” (JOZEF, 1989, p. 110). Na mesma direção aponta o 
crítico uruguaio Ángel Ramos, que recorreu ao conceito de transculturação 
desenvolvido pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz para abordá-lo em chave 
literária, no clássico “Transculturación narrativa en América Latina”.  A 
originalidade da literatura latinoamericana tem como fontes, entre outos fatores, 
“la peculiaridad cultural desarrollada en lo interior, la cual no ha sido obra única 
de sus elites literárias sino el esfuerzo ingente de vastas sociedades construyendo 
sus linguajes simbólicas. (RAMA, 2008, p. 17). Revestida do simbolismo das 
culturas originárias interamericanas, a ancoragem do barroco na modernidade 
literária latino-americana inicialmente se dá, conforme demonstra Irlemar 
Chiampi (1998), ao longo de três momentos. O primeiro deles no final do século 
XIX, o segundo com os poetas da vanguarda dos anos 1920 e terceiro pólo de 
inserção, que se dá principalmente com os cubanos Lezama Lima e Alejo 
Carpentier nos anos 1950 e 1960 do século XX, momento em que o barroco é 
reapropriado criticamente. Foi decisivo neste processo o olhar poético latino-
americano para a figura do homem autóctone, cujas manifestações culturais e 
discursivas são plasmadas por meio de uma literatura voltada ao imaginário do 
continente e que operou no terreno da contraconquista. Entre nosotros, como 
observa Georgina Pino (1987, p. 81), o barroco se impôs como um estilo marcado 
por uma constante tensão narrativa e por aportar linguagens inovadoras. Esta 
comunicação busca, portanto, demonstrar os ecos da narrativa de matriz 
neobarroca na atualidade, os aportes teóricos e literários e as ressignificações em 
uma América Latina que não cessa de produzir diálogos neste âmbito. 

 
 

WALDEN, DE HENRY DAVID THOREAU E A SUA RELAÇÃO DO 
HOMEM COM A NATUREZA 

 
Janaine Carvalho Maculan (UFLA) 

 
O objetivo do presente trabalho é discutir a perspectiva da ecocrítica fazendo uma 
análise em alguns capítulos de Walden de Henry David Thoreau e a sua relação 
do homem com a natureza. Thoreau apresenta em sua obra a relação homem x 
natureza com uma questão da preservação ambiental que hoje é um assunto 



 

 

115 

defendido por ambientalistas e ecologistas. Em outras palavras a obra em estudo 
busca interligar natureza e mente humana e a forma que é representa na 
literatura. 
 
Palavras-chave: Ecocrítica, Walden, Thoreau 
 
 

CÂNONE E LITERATURA: PRÁTICAS CANONIZADAS NO USO DE 
TEXTOS LITERÁRIOS NAS AULAS DE INGLÊS 

Dayse Paulino de Ataide (USP) 
 

Nos últimos anos, venho levantando nas minhas pesquisas a relevância e os 
desafios do uso de textos literários nas aulas de inglês na etapa final da Educação 
Básica, tendo em vista seu potencial significativo na formação dos estudantes. 
Dessa forma, esse trabalho visa discutir algumas questões que interferem 
negativamente no ensino de Literatura na disciplina de língua inglesa, todas 
ligadas à visão canonizada presentes na sala de aula. A fim de fundamentar esse 
estudo, lançarei mão de algumas teorias, como Todorov (2009), que trata em um 
de seus livros os perigos enfrentados pela literatura; Compagnon (2009), crítico 
que aborda a validação e reformatação do cânone; Han (2017), que coloca a 
literatura como um fator que também pode provocar a crise comunicacional e ser 
afetado por ela; e Sousa Santos (20090), que vem me ajudando a pensar o que 
tem sido invisibilizado pelas práticas canônicas no ensino de inglês. 

 
Palavras-chave: Literatura. Inglês. Ensino. Teoria. Prática. 
 
 

O APAGAMENTO DE ESCRITORAS NEGRAS NO ENSINO DE 
LITERATURA BRASILEIRA 

Jamile Carla dos Santos Afonso (UNEB) 

Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão acerca do Ensino de 
Literatura Brasileira na Educação Básica. Sabe-se que a construção da literatura 
ocidental é, historicamente, construída tendo como base obras escritas por 
homens brancos pertencentes à elite dominante. Assim, toda a estrutura do 
cânone literário ocidental mantém marcas e ideologias dominantes advindas do 
prestígio sociocultural que tal grupo ainda sustenta, logo, a marginalização, o 
apagamento e a exclusão das escritoras negras no ensino de literatura deve ser 
observada, em primeiro lugar, sob a ótica de gênero, pois nos postulados de 
Djamila Ribeiro feminismo negro aponta sobre a necessidade de falar do 
protagonismo da mulher negra com o objetivo de reivindicar os seus direitos. O 
feminismo no Brasil, como um todo, não contemplou e nem deu visibilidade às 
mulheres negras e apenas as camadas médias e branca da sociedade usufruíram 
dos ganhos do movimento. Em segundo lugar, a raça é um fator determinante 
para esse apagamento, pois Racismo Estrutural que decorre do processo 
escravocrata promove a invisibilidade cultural e coloca a população negra sempre 
à margem da sociedade, contribuindo, portanto, para o apagamento das suas 
contribuições. Assim, este trabalho se propõe a discutir o apagamento de nomes 
como Carolina Maria de Jesus, Maria Firmino e Conceição Evaristo na 
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periodização da Literatura Brasileira, na perspectiva de Ensino na Educação 
Básica.  

Palavras-chave: Literatura. Ensino. Feminismo Negro. Racismo. Apagamento. 

 
 

A LITERATURA COMO FERRAMENTA DE RE-EXISTÊNCIA DE 
VOZES FEMININAS NEGRAS NO BRASIL 

Mônica Maria dos Santos (UFMT) 
Eliane Aparecida da Costa Soares (UEG) 

 
Dentre todas as heranças cruéis da colonialidade, os binarismos de raça e gênero 
aliados a inferiorização dos povos talvez sejam as mais devastadoras, pois ao 
classificar pessoas pela cor da pele, pelo sexo, pela cultura e tratá-las como 
selvagens e/ou desumanizadas furtou-se, por muito tempo, o espaço para as 
manifestações subjetivas desses sujeitos que passam por um processo complexo 
de invisibilização, de esquecimento e de silenciamento. Esse apagamento 
histórico-social tem reflexo nos mais diferentes aspectos da vida de pessoas 
negras que, na maioria das vezes, acessam precariamente os espaços de moradia, 
os postos de trabalho, as escolas e, em especial a produção e a circulação de 
cultura no Brasil, além de constituírem o grande número de vidas dissolvidas 
pelas violências humanas1. Uma das formas mais marcantes da exclusão colonial 
no Brasil é documentada pela produção e circulação da literatura brasileira. Em 
pleno século XXI há constatações de que a literatura produzida no país ainda é, 
majoritariamente, branca, masculina, heterossexual, hegemônica e cristã. 
Partindo dessa constatação, esse texto objetiva analisar como a produção literária 
de escritoras negro-brasileiras configura-se como um ato de re-existência social 
e cultural. Para o desenvolvimento dessa análise servimo-nos da revisão 
bibliográfica, pautada nas leituras de hooks (1995), Bahbah(1998), Davis (2016), 
Ribeiro (2018) e Showalter (1994). 

Palavras-chave: Literatura feminina. Narrativa. Re-existência. 

 
 

APAGAMENTO NEGRO E LITERATURA DE RESISTÊNCIA EM 
ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ 

 
Olaci da Costa Carvalho (UNESP)  

Transcorridos alguns anos do fim do processo de colonização indagamo-nos: as 
minorias sociais, em especial o negro, realmente adquiriram o status que é 
concedido ao homem branco? Para ponderar sobre essa questão escolhemos 
como recorte o discurso de Birahima personagem-testemunha na obra Allah n’est 
obligé, 2000,  do escritor marfinense Ahmadou Kourouma, como forma de 
evidenciar como se dá o silenciamento negro através do espelhamento na figura 
do homem branco ocidental e, como Kourouma, mesclando a língua do 

                                                           
1 A adjetivação humana para o substantivo violência tem a intensão de marcar a violência como 
consequência das organizações sociais e culturais que concretizam as diferenças e os inúmeros 
embates humanos, nesse contexto ela não é ação apenas situada em um espaço (violência rural, 
urbana, doméstica), mas uma ação dos sujeitos que a praticam. 
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colonizador (no caso, a língua francesa) e sua língua nativa, o malinké, pelo uso 
da sátira, mostra-nos brilhantemente como se fazer resistência a situações de 
imposições racistas muito próximas àquelas experimentadas no colonialismo, 
embora vivamos hoje no chamado período pós-colonial.   

 
POESIA E ADAPTAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O ABRIL 

DESPEDAÇADO DE KADARÉ E WALTER SALLES 

Francisco Heitor Pimenta Patrício (URCA) 

Ana Carolina Negrão Berlini de Andrade (URCA) 

O presente artigo tem como objetivo analisar as relações intersemióticas entre o 
filme Abril Despedaçado (2002), de Walter Salles, e o livro homônimo, de 1978, 
de Ismail Kadaré. Buscamos analisar o processo de “cinematização” em torno da 
linguagem metafórica e poética do livro. É perceptível que, nesse processo, 
acontece uma mudança de símbolos, imagens e figuras que dão um caráter 
original ao filme, visto que enquanto o livro é ambientado no norte montanhoso 
da Albânia, o filme é ambientado no nordeste brasileiro. Entretanto, tanto as 
características conteudísticas da obra literária quanto as formais possuem 
paralelos na adaptação, como, por exemplo, os debates filosóficos universais ou a 
expressividade do espaço que se manifesta de acordo com a psicologia dos 
personagens. Além dos elementos citados anteriormente, percebemos também a 
presença da metaforização, do caráter polissêmico e metalinguístico, típicos da 
linguagem poética. Utilizamos como base teórica, até o momento, autores como 
Pasolini (1966), Eisenstein (2002) XAVIER (1983) e Paz (1982), buscando 
confirmar a nossa hipótese de que ambas as obras possuem elementos poéticos 
que as aproximam. 

Palavras-chave: Cinema de poesia. Relações intersemióticas. Literatura. 
Cinema. Abril Despedaçado. Isamail Kadaré. Walter Salles. 

 

A LINGUAGEM LITERÁRIA EXPERIMENTAL NOS TEMPOS 
HIPERMODERNOS 

Luciano Martins da Conceição (UEG) 

Ao ter como objeto de estudo a Linguagem Experimental da Arte Literária Pós-
moderna, propõe-se uma investigação baseada nas teorias fenomenológicas da 
hipermodernidade, conceituadas pelos filósofos franceses Gilles Lipovetsky 
(2015) e Jean Baudrillard (1991). Foram utilizados como corpus deste trabalho 
alguns contos de Murilo Rubião (1940), outros do livro O sol na cabeça, de 
Geovani Martins (2013), entre outras produções dos séculos XX e XXI. Aborda-
se o corpus deste trabalho a partir dos conceitos de simulação, sedução, 
transestética, e reprodutibilidade de cultura de massa na produção artística 
contemporânea, enfatizando seus efeitos de multiplicidade estética, reverberação 
e recepção de modelos, séries e objetos. As inovações tecnológicas, culturais, e 
ideológicas levam-nos tanto à uma revalorização e nova percepção conceitual da 
arte, enquanto composição transestética, quanto a uma substancialização dos 
meios de propagação midiática pelos quais ela passa, segundo as teorias da crítica 
moderna. Jean Baudrillard e Gilles Lipovetsky, apontam diversas marcas 
características que remetem a essa hipermodernidade transestética, revelando a 
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personalização do objeto artístico feito para não durar, tão efêmero de sentidos e 
substância quanto seu contemplador pós-moderno. O fenômeno artístico se 
mostra, ainda, como uma poderosa ferramenta que traz o “eu” interno para fora, 
externalizando ideologias e sublimações, promove o “deslocamento” do leitor 
para a recriação de um mundo estarrecido, estetizado e vazio, semelhante ao 
mesmo que se vive no plano real. Vive-se hoje nos tempos hipermodernos, em 
uma sociedade do “puro instante”, em que as escolhas levam segundos para 
serem tomadas, e que seu fim, mesmo não correspondendo à expectativa, não é 
mais importante do que a euforia momentânea. A vida humana não é mais 
referenciada como elemento da criação divina, na hipermodernidade ela tem a 
mesma efemeridade das sensações que corrompem o homem de sentidos tão 
evasivos, representado na contemporaneidade em personagens como os dos 
autores já citados. 

 

Simpósio temático 13: Encruzilhadas: relações entre a 
literatura e a paisagem urbana 

 

ENCRUZILHADAS: RELAÇÕES ENTRE A LITERATURA E A 

PAISAGEM URBANA 

Leonardo Vianna da Silva (doutorando/UFRJ) 

Eric da Silva Santiago (doutorando/UFRJ) 

Para Walter Benjamin, “[...] saber orientar-se numa cidade não significa muito. 

No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, 

requer instrução” (1987, p. 73). Tema frequente na literatura ocidental, cantada 

por sua grandiosidade ou pequenez, pela movimentação ou pela imobilidade, 

criação do engenho humano e ao mesmo tempo gaiola asfixiante, a cidade e 

seus espaços urbanos – praças, esquinas, monumentos, ruínas, becos e vielas, 

ruas, igrejas, templos e encruzilhadas – sempre atraiu a atenção de poetas e 

escritores que os representaram em versos ou em prosa. Estas representações 

não são meras reproduções ou descrições da paisagem, mas sim reescrituras do 

espaço, ilustradas, por exemplo, na Berlim do início do século XX dos anos de 

infância de Benjamin; na Paris de Baudelaire, capital cultural do século XIX, 

cidade dos bulevares e da modernidade; nas cidadezinhas do interior de Minas 

Gerais dos versos de Drummond; na memória coletiva evocada pelos becos e 

pelas ruas de Goiás dos versos de Cora Coralina; na Salvador de Todos os 

Santos de Jorge Amado; no Rio de Janeiro dos tempos do Império na escrita 

de Machado de Assis, do subúrbio carioca representado por Lima Barreto ou 

das reformas promovidas por Pereira Passos presentes nas crônicas de João do 

Rio; na São Paulo industrial, centro econômico e político do país, a “Pauliceia 

Desvairada” de Mário de Andrade, cujas contradições urbanas e sociais 

transbordaram da cultura literária escrita para a música popular. Seja como for 

essa representação, a cidade e seus espaços urbanos são marcados por 

verdadeiras obras de arte paisagísticas, arquitetônicas e de urbanismo e deixam 

evidente que a relação entre sujeito e espaços urbanos é uma construção 
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emocional, isto é, “[...] a paisagem é o lugar de uma troca em duplo sentido 

entre o eu que se objetiva e o mundo que se interioriza [...] A intensa emoção 

nascida dessa troca é, paradoxalmente, uma fonte de tranquilidade, pois 

arranca o sujeito dos limites e tormentos do eu” (COLLOT, 2013, p.89). Este 

simpósio pretende reunir comunicações que discutam a relação entre o sujeito, 

a cidade e seus espaços urbanos traçando um diálogo entre as literaturas 

(brasileira ou estrangeiras), a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo. 

Palavras-chave: Cidade. Literatura. Espaços urbanos. Paisagem. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 13: 

ENTRE O HOSPÍCIO E A FAVELA: OS ESPAÇOS (IM)POSSÍVEIS NA 
LITERATURA DE LIMA BARRETO E CAROLINA MARIA DE JESUS 

Paullina Lígia Silva Carvalho (UEPB) 

A cidade na literatura brasileira é delineada a partir de uma perspectiva 
masculina, branca, intelectual e de classe média. Na contramão de uma produção 
estética já consolidada no cânone literário nacional, em Diário do Hospício e O 
cemitério dos vivos e Quarto de despejo: Diário de uma favelada, os autores 
Lima Barreto (1981-1922) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977), valendo-se do 
modelo de escrita autobiográfica, marcam seus pontos de vistas políticos, 
estéticos e existenciais de sujeitos marginalizados a partir de dois espaços sociais, 
até então, pouco visitados pelos escritores de suas respectivas gerações: o 
hospício e a favela. Com base nas investigações historiográficas de Nicolau 
Sevcenko (2003) e no pensamento político de Giorgio Agamben (2010), dentre 
outros teóricos e críticos da literatura, proponho discutir como as produções de 
subjetividade desses escritores-personagens estão atreladas aos espaços de 
segregação social criados pelas políticas de urbanização de um Estado, no 
mínimo, contraditório em relação aos direitos dos sujeitos racializados (por 
questões de cor, de origem e de classe) e, sob diferentes formas, 
desterritorializados.   

Palavras-Chave: Cidade. Urbanização. Segregação. Literatura. 

 

A PARIS DE BALZAC, A CIDADE COMO PERSONAGEM 
 

Fernando Henrique Magalhães Mendes (UNESP) 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pequena análise da 
importância do papel narrativo da cidade de Paris nos três romances que 
compõem uma trilogia dentro da Comédia Humana de Balzac:  Pai Goriot, 
Ilusões Perdidas e Esplendores e Misérias das Cortesãs. Tomando como 
referência teórica: Paris como Capital da Modernidade de David Harvey (2015) 
e o ensaio Paris, Personagem de Balzac de Paulo Rónai (2012), a comunicação 
buscará apresentar quais o recursos narrativos que  permitem à cidade de  Paris 
se constituir não somente como cenário para as obras romanescas citadas, mas 
também a maneira de  como a cidade é retratada  sendo considerada um  
elemento  extremamente  relevante  para o enredo desses  romances, de modo 
que possa  ser considerada  uma personagem de alta importância  que oscila entre 
os papéis  de objeto de desejo e de antagonista das  aspirações de personagens 
principais como Rastignac, Rubempré e Vautrin no decorrer dos três romances. 
 
Palavras-chave: Balzac. Romance. Cidade. Paris.  
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A RIGIDEZ DA CIDADE EM “CUADRADOS Y ÁNGULOS” (1918), DE 
ALFONSINA STORNI 

 

Fernanda Gonçalves Vieira (FURG) 

O objetivo deste estudo é analisar o espaço urbano imaginado no poema 
“Cuadrados y ángulos”, da obra El dulce daño (1918), da poeta argentina 
Alfonsina Storni, a partir das reflexões desenvolvidas por Gaston Bachelard em A 
poética do espaço (1957). Segundo Beatriz Sarlo (1988), nas três primeiras 
décadas do século XX, o impacto dos processos de modernização e a modificação 
da paisagem urbana em Buenos Aires geraram respostas por parte dos 
intelectuais; dentre as escritoras, Alfonsina Storni se fez presente em espaços 
públicos, majoritariamente ocupados por escritores homens e, além disso, 
também se dedicou à observação das mudanças da urbe e integrou-as à sua 
escrita. Em seu poema “Cuadrados y ángulos”, a sujeito-lírico enfatiza a forma 
quadrada, bem como alinhamento das casas bonaerenses, formas que tem reflexo 
nos habitantes dessa cidade, como na própria falante que afirma ter vertido uma 
lágrima quadrada. Assim, partindo do que propõe Bachelard (1957) sobre o 
espaço imaginado, aquele que é vivido com todas as parcialidades da imaginação, 
de forma que carrega algo além do que é captado pela percepção, analiso o poema 
citado, considerando, ainda, os devaneios resultantes do misto de observação e 
imaginação. A partir da análise, concluo que a poeta vale-se das formas rígidas 
que observa na urbe para sinalizá-la como um espaço hostil. Além disso, é 
perceptível o efeito negativo que esse espaço exerce sobre a sujeito, simbolizado 
na lágrima, mais frequentemente associada ao sentimento de tristeza, que toma 
as formas quadradas da cidade.  
 
Palavras-chave: Alfonsina Storni. Cidade. El dulce daño. Gaston Bachelard. A 
poética do espaço. Imaginário. 

 
ESPAÇOS DA MEMÓRIA: MOGADÍSCIO E ROMA EM MINHA CASA 

É ONDE ESTOU DE IGIABA SCEGO 
 

Leonardo Vianna (UFRJ) 

 
Há três décadas, desde a publicação das narrativas a quatro mãos Io, venditore 
di elefanti (1990), de Pap Khouma e Oreste Pivetta, e Immigrato (1990), de Salah 
Methnani e Mario Fortunato, a Itália entrou – tardiamente – no centro das 
discussões sobre o seu passado colonial e as consequentes cicatrizes que 
perduram na sociedade italiana contemporânea. Igiaba Scego, escritora nascida 
em Roma e que se autodenomina “afro-italiana”, é hoje uma das principais vozes 
a questionar os efeitos do racismo, da xenofobia e das relações coloniais no 
cotidiano. Em Minha casa é onde estou, a autora reconstrói, por meio da 
memória, lugares, monumentos e edifícios de Roma e Mogadíscio, capital da 
Somália, em um exercício de colocar em contato realidades aparentemente 
distintas e problematizar a questão da identidade italiana monorracial. O objetivo 
desta comunicação é esclarecer o papel da memória na construção identitária do 
sujeito e de espaços urbanos. A análise realizada terá por base teórico-
metodológica os trabalhos de Lombardi-Diop & Romeo (2014; 2016), Candau 
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(2019), Halbwachs (1990), Tuan (1980) e Hall (2019). O romance de Scego é um 
ponto em que se discutem memória, gênero, raça, identidade nacional, contatos 
culturais e condição pós-colonial, por esse motivo considero essencial uma 
convergência entre estudos pós-coloniais e culturais. Apesar de Roma e 
Mogadíscio estarem separadas por milhares de quilômetros, Scego as coloca em 
diálogo constante, ora discutindo as referências africanas que existem na Cidade 
Eterna, ora relembrando os lugares na Somália, onde costumava passar as férias 
escolares, que a transportavam de volta para Roma. 

Palavras-chave: Espaços urbanos; Igiaba Scego; Memória; Pós-colonialismo; 
Identidade 

 

EM CASA, EM CEMITÉRIO: PEDRO NAVA DESFILA OS MORTOS DO 
BAÚ 

 
Antonio Rafael Marçal da Silva (USP) 

Ao reconstruir suas memórias, Pedro Nava assombra os quatro cantos da cidade. 
O pulsar da escrita faz com que os fantasmas do passado alcancem um novo 
colorido, ocupando alguns espaços, a recompor a paisagem. Entre a casa e o 
cemitério, as lembranças costuram novamente a arquitetura da cidade e tudo se 
transforma: do real ao ficcional, perspicaz efabulação. O espaço da casa 
confunde-se com o espaço do cemitério: há um limite mínimo - quase insuficiente 
- para suas representações. Lugares de destaque adquirem realce na paisagem 
urbana. As ruas, com justa importância, tornam-se intervalos de um lugar a outro 
- e pelas ditas, os mortos do Baú de ossos a desfilar. Essa comunicação tem por 
objetivo verificar essa paisagem ilustrada pelo memorialista, amparada nas 
leituras de Le Goff (1982), Bachelard (1993) e Lauwers (2015) na tentativa de 
transpor os muros que permeiam as ruas da cidade. Essas suportaram diversas 
transformações ao longo dos séculos. 

Palavras-chave: Representação espacial. Onomástica. Literatura 
memorialística. Paisagem urbana. 

 
LA PASSEGGIATA: PALAZZESCHI E O OLHAR CÔMICO PELA 

CIDADE 

Eric da Silva Santiago (UFRJ) 

O escritor e poeta italiano Aldo Palazzeschi, pseudônimo de Aldo Giurlani, 
nascido em 1885 em Florença, tornou-se conhecido principalmente por sua 
participação no movimento futurista italiano. Em 1914 lançou o que foi o maior, 
e único, manifesto futurista sobre o riso, demonstrado como este funciona como 
uma forma de aprofundamento do eu e de combate a dor humana. Após uma 
passagem meteórica pelo movimento, de 1910 até 1914, afastou-se por motivos 
ideológicos: era contra o belicismo e o posicionamento fascista de Filippo 
Tommaso Marinetti (1876 - 1944) e seus companheiros de movimento. Embora 
parte da crítica da época considerasse Palazzeschi como um deslocado de seus 
colegas de movimento, o poeta florentino possui diversas características que o 
conectavam ao movimento e ao pensamento futurista, dentre esses, o amor pela 
cidade em detrimento da natureza. Deste modo, partindo da afirmação de Pereira 
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(2017) que diz que a grande característica do humorista é a sua maneira de olhar, 
pretendo demonstrar de que maneira Palazzeschi, apontando seu olhar cômico 
para a cidade, a apresenta e a descreve na poesia La Passegiata, presente na obra 
L’incendiario de 1910. Para tal utilizarei principalmente as propostas sobre o 
cômico feitas por Pereira (2017) e Bergson (2018), as discussões sobre o espaço e 
a paisagem de Collot (2013) e Dalla Bona (2017), e as proposições de Pugliese 
(2012) e Tellini (2019) sobre a obra e a escrita de Aldo Palazzeschi. 

Palavras-chave: Aldo Palazzeschi. Cômico. Futurismo. La passeggiata. 

 

LITERATURA E ESPAÇO URBANO: REGISTROS POÉTICOS DE 
HELENA KOLODY 

 
Rafael Zeferino de Souza (UEM) 

Reiteradamente os escritores deixam em suas obras poéticas evidências de um 
espaço, muitas vezes, relacionado com as lembranças dos lugares por onde 
passaram e viveram. Para este estudo, o objeto é a obra de Helena Kolody, poeta 
paranaense que viveu a maior parte da sua infância na cidade de Três Barras, em 
Santa Catarina. As análises se voltam aos significados dos espaços presentes em 
seus poemas. Para tanto, parte da base teórica se vale dos estudos sobre o espaço: 
Corrêa (2007), Santos (2012) e Ravetti (2009). Também são importantes para a 
pesquisa referenciais que tratem as especificidades dos textos poéticos e literários 
como as obras de Elliot (1972), Moisés (1928), as contribuições de Candido 
(2006) e Cruz (2010), entre outros que se preocuparam com as abordagens sobre 
a compreensão e a análises de poemas. 

Palavras-chave: Literatura. Espaço. Helena Kolody. 

 

O SAGRADO E O PROFANO NO ESPAÇO LISBOETA DOS 
SETECENTOS SOB A ÓPTICA DO NARRADOR SARAMAGUIANO 

Marco Aurélio Pereira Mello (UFPR) 

Este trabalho objetiva identificar como o narrador de Memorial do Convento, 
romance de José Saramago (1922-2010) publicado em 1982, reconstrói a Lisboa 
do início do século XVIII, tendo como escopo os espaços da cidade portuguesa, 
onde circulam personagens à margem da história oficial, como é o caso de 
Baltasar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas. Este estudo revela que tais espaços são 
marcados por forte influência da Igreja Católica e da arte barroca, estética 
caracterizada pela intensidade, pela pujança e pela conciliação de polos opostos, 
como é o caso do sagrado e do profano. Este estudo terá como aporte teórico, 
entre outros, as reflexões de María Teresa Zubiaurre (2016), Gabriel Zoran (2016) 
e Roland Bourneuf (2016).  

Palavras-chave: Espaço. Lisboa. Catolicismo português. Barroco. 
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Simpósio temático 14: Espaços e identidades 
subalternizadas socialmente: a prosa brasileira 

contemporânea 

 

ESPAÇOS E IDENTIDADES SUBALTERNIZADAS SOCIALMENTE: A 

PROSA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Profa. Dra. Dra. Maria Tereza Amodeo (PUCRS) 

        André Natã Mello Botton (doutorando/PUCRS) 

Nos últimos vinte anos, temos visto uma mudança significativa no campo literário 

brasileiro. Modos enunciativos, representativos e autorais se diferenciaram 

daqueles que figuravam até então no cenário nacional. Se até pouco tempo as 

formas de representação das minorias sociais não tinham visibilidade em nossa 

literatura, porque impedidos pelo jogo de disputas por poder, prestígio e 

legitimação (BOURDIEU, 1996), hoje percebemos que distintos grupos da 

sociedade criaram o seu próprio campo e, cada vez mais, rompem os limites 

estabelecidos pelo cânone. As produções que seguem essa tendência apresentam 

algumas características em comum, quais sejam: a) criam um novo modo de 

construção da língua, já que misturam elementos da oralidade com os do padrão 

culto; b) discutem ética e estética, promovendo um olhar legítimo sobre lugares 

e identidades subalternizadas; c) mobilizam uma coletividade silenciada. Dessa 

forma, o presente simpósio pretende reunir trabalhos que analisem textos em 

prosa da literatura brasileira contemporânea, ou porque podem ser considerados 

literatura marginal-periférica, ou afro-brasileira, indígena, de autoria feminina, 

etc., que discutam subalternidade, marginalidade, feminismo, identidade e/ou 

outros conceitos – todos entendidos como categorias reflexivas, na acepção de 

Foucault (2005), “fatos de discurso que merecem ser analisados ao lado de 

outros, que mantêm certamente com eles relações complexas, mas que não têm 

características intrínsecas autóctones e universalmente reconhecíveis” (p. 88).  

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Contemporaneidade. Prosa.  

Subalternidade. Marginalidade. Feminismo. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 14: 

 

MAS, AFINAL, O QUE É CULTURA? 
 
Adriana Macedo Nadal Maciel (PUCRS) 

 
Ao propormos uma discussão sobre o conceito de cultura e sobre suas 
transformações ao longo da história, partimos do pressuposto de que, assim como 
outros conceitos, como os de arte e de literatura, não existe uma concepção única 
e pronta da palavra, uma definição que se estabeleça de forma categórica e que 
satisfaça a curiosidade de todos os que se dedicam a tratar do tema. Como 
estudiosos do campo da literatura e interessados em analisar o texto literário a 
partir de movimentos de trânsitos e travessias, de passagens e deslocamentos, 
nos lançamos ao desafio de buscar o que já postularam alguns pesquisadores de 
diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas acerca de um conceito tão plural. 
Assim, pretendemos, com essa comunicação, apresentar algumas ponderações 
acerca de conceitos de cultura e propor reflexões que venham ao encontro de uma 
crítica literária que tenha o fenômeno cultural como principal ponto de apoio. 
 

Palavras-chave: Cultura. Literatura. Texto literário. Fenômeno cultural. 

 

“ESCREVIVÊNCIAS” PARA ALÉM DE UM CONCEITO: UMA 
QUESTÃO DE INJUSTIÇA EPISTÊMICA NA LITERATURA 

Auda Ribeiro Silva (UFA) 

Propomos, por meio deste artigo, analisar as narrativas, ou mesmo as 
“escrevivências” da escritora Conceição Evaristo como exemplos de “injustiças 
epistêmicas” na literatura. Esse termo – “Escrevivência” –, criado por Evaristo, 
pode muito bem ser compreendido como conceito que discute sobre as trajetórias 
históricas de afrobrasileiros, criadas a partir do processo diaspórico no Brasil, a 
partir da qual, as vivências desses ditos indivíduos divulgam, entre o 
acontecimento e a narração do fato, uma realidade sobre um modo novo, 
particular de produzir literatura (MACHADO, 2014). Assim, o nosso objetivo aqui 
é demonstrar, a partir dessas narrativas, que as injustiças epistêmicas são 
constituídas em consequência de preconceitos de identidades motivadas por 
estereótipos negativos que depredam e inabilitam o conhecimento, de modo que 
essas injustiças são identificadas na literatura a partir do apagamento da 
produção literária afrodescendente, no sentido de impedir que os membros dessa 
comunidade se tornem agentes epistêmicos ao longo dos tempos. Essas questões 
serão debatidas à luz de um estudo epistemológico, sobretudo, a partir do 
conceito que as teóricas Miranda Fricker e Elzabath Anderson trazem sobre 
“Injustiças epistêmicas”. 

Palavras-chave: Escrevivêncas. Injustiças epistêmicas. Conceição Evaristo. 
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A MÃE PELO OLHAR DA FILHA: MULHERES 
SUBALTERNIZADAS EM ADRIANA ORTEGA E CONCEIÇÃO 

EVARISTO 

Rita de Cássia dos Santos Moraes Heberlê (PUCRS) 

As autoras Adriana Ortega e Conceição Evaristo expressam em sua literatura a 
representação da vivência de mulheres negras que, apesar de tempos e de 
lugares diferentes, são atravessadas por diversas violências, herança de um 
passado de escravidão. Diante disso, a posição de subalternidade, marcada por 
gênero, classe e raça coloca essas mulheres em exílio da família, distantes das 
referências afetivas, em constantes deslocamentos para a sobrevivência e 
suscetíveis a agressões psicológicas e físicas. É a partir desse lugar que as 
personagens analisadas no presente trabalho desenvolvem a relação entre mãe 
e filha. Isto posto, o estudo busca compreender a representação da relação 
familiar de mulheres postas socialmente à margem, em condições econômicas 
e sociais precárias, por meio das personagens presentes em Sete anos (2019), 
de Adriana Ortega, e Olhos d’água (2015), de Conceição Evaristo. Mais 
especificamente, verificamos de que modo se dá a representação literária do 
olhar e da retomada que as filhas fazem de passado e, consequentemente, da 
história que as constituem a partir das vivências das mães, mulheres em 
constantes deslocamentos, sem direito à infância e marcadas pelo trabalho.  

 

A LESBIANIDADE NEGRA EM CONCEIÇÃO EVARISTO: ISALTINA 
CAMPO BELO 

Celiomar Porfirio Ramos (PPGEL/UNEMAT) 

Neste trabalho realizou-se uma leitura analítica da personagem Isaltina Campo 
Belo, presente no conto que leva o seu nome, um dos 13 contos que compõem a 
antologia Insubmissas Lágrimas de Mulheres (2016). O objetivo foi 
discutir, a partir da perspectiva interseccional, o conflito de gênero e de 
orientação sexual vividos pela personagem protagonista, desde a infância até a 
vida adulta, bem como, numa visão mais ampla, trazer reflexões sobre a violência 
perpetrada contra as mulheres que não estão de acordo com os padrões 
heteronormativos. 

Palavras-chave: Violência; Mulheres; Gênero; Conceição Evaristo. 

 

AS FORMAS DA MEMÓRIA EM PONCIÁ VICÊNCIO, DE CONCEIÇÃO 
EVARISTO 

Eduardo Gonçalves (UNIVISA/UFPE) 

Maria do Carmo da Silva Couto (UNIVISA) 

A proposta que ora apresentamos integra a pesquisa em andamento, do Grupo de 
Estudos Literários Anamneses, intitulada “Memória como herança da negritude 
nas obras de Conceição Evaristo”, cujos questionamentos centrais objetivam 
perceber as formas da memória, bem como as suas potencialidades para destacar 
as contribuições da cultura negra na formação dos elementos culturais 
brasileiros. Nesse sentido, como forma de responder a tais questionamentos, 
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procuramos analisar a trajetória e as obras da escritora, centrando o foco, neste 
trabalho, em “Ponciá Vicêncio” (2003), a fim de evidenciar, por meio dessa obra, 
as relações da personagem com as narrativas de sua representação e de sua 
autorrepresentação. Desse modo, questões como tomada de consciência acerca 
de sua herança identitária, bem como a relação entre as temporalidades serão 
observadas. Atrelar-se-á, ainda, no âmbito do trabalho, a relevância da escrita 
memorialística, no conjunto da obra de Conceição Evaristo, destacando o 
conceito, por ela desenvolvido, de escrevivência (2008), como uma escritura 
atrelada à formação do ser, permeada por possibilidades de revisionamentos do 
que se diz sobre o negro, inclusive na reinvindicação do direito à produção 
literária como uma necessidade de se dizer de si, como uma necessidade do 
direito à fala. Em suas obras, de forma latente, são observadas as representações 
de personas excluídas, daqueles que, de alguma forma, são socialmente 
invisibilizados e privados de seus direitos, de modo que, em nossas linhas de 
leitura, isso acontece como forma de apresentar, no plano da ficção, aqueles que, 
com recorrência, a estrutura social tenta recalcar. 

Palavras-chave: Ponciá Vicêncio. Memória. Representação. 
Autorrepresentação. Herança.  

 

VIVÊNCIAS DA MULHER NEGRA EM OLHOS D’ÁGUA DE 
CONCEIÇÃO EVARISTO: TESSITURAS CONSTRUÍDAS COM FIOS 

DE FERRO 
Laércio Soares da Costa (UEMA) 

 
A presente comunicação tem por objetivo discutir questões que envolvem o 
viver/existência da mulher negra expresso no livro Olhos d’água da escritora 
afro-brasileira Conceição Evaristo. O recorte temático extraído desse livro 
envolve uma reflexão que visa a evidenciar um conjunto de opressões que 
atingem a mulher negra, promovido por uma sociedade que a discrimina e 
consequentemente a relega às condições de subalternidade. Neste livro de contos, 
Conceição descreve mulheres negras que choram, prostituem-se, são violentadas, 
são mortas etc., mas também narra suas vitalidades e por isso essas mulheres 
continuam lutando, sonhando, amando, existindo.  Este trabalho adota uma 
metodologia descritivo-analítica cuja abordagem, essencialmente qualitativa, 
assume um procedimento bibliográfico fundamentado nos estudos de Djamila 
Ribeiro (2019) e (2018), Spivak (2010), Butler (2003) entre outros. As análises 
revelam o descaso do sistema político-social em relação às vidas negras, cujas 
identidades e espaços são subalternizados, todavia a tessitura literária construída 
por Conceição Evaristo evidencia, além de uma linguagem peculiar e inovadora, 
a escrevivência da mulher negra como um recurso para desautorizar o discurso 
patriarcal e colonialista e, portanto, incomodar a estrutura social racista da casa 
grande. 
 
Palavras-chave: Conceição Evaristo. Olhos d’água. Resistência feminina negra. 
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SUBCAMPO LITERÁRIO MARGINAL-PERIFÉRICO: UMA 
PROPOSTA DE ANÁLISE DA ESTRUTURA DO SISTEMA DA 

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

André Natã Mello Botton (PUCRS) 

Pierre Bourdieu, em As regras da arte (1996), aprofunda as noções desenvolvidas 
sobre a sociedade, tais como “habitus”, “campo” e “trajetória”, mas, nessa obra, 
volta-se para o estudo do campo literário francês, do século XIX, mais 
especificamente, para as obras literárias de Flaubert e a relação desses textos com 
a sociedade da época. Contudo, na tentativa de utilizar os conceitos bourdianos 
na aplicação de pesquisa sobre a literatura brasileira contemporânea, 
percebemos que eles não dão conta da totalidade das obras e de seus autores, pois 
nos últimos anos identificamos que novas estruturas narrativas em conjunto com 
novas perspectivas sociais (e suas estruturas) sobre o sujeito pós-moderno e o 
consequente desenvolvimento de novos setores culturais, ficam à margem da 
própria teoria literária. Desse modo, mais explicitamente a partir do início dos 
anos 2000, há uma mudança na estrutura do campo literário brasileiro, 
organizando-se, em vista disso, em novos setores, no nosso caso: um “subcampo 
literário” marginal-periférico. O presente trabalho pretende abordar esse 
conceito que pode ser aplicado à teoria da literatura, de modo que surge como 
proposta metodológica de análise da estrutura da sociedade e do campo literário 
brasileiro. Pois, uma vez que as instâncias de legitimação e de consagração do 
campo não reconhecem e não legitimam obras e autores marginais-periféricos, 
esses agentes começam a se organizar e criar regiões/setores/microcosmos ou 
subcampos menores dentro do próprio campo que agrupam autores semelhantes 
e criam seus próprios subcampos análogos à estrutura do campo literário, mas 
em disputa por autonomia, prestígio e legitimação. Uma das principais 
características da ficção brasileira produzida nas duas primeiras décadas do 
século XXI é a hibridização de gêneros literários. Ao questionar a especificidade 
de um determinado campo artístico, alguns experimentos narrativos esmaecem 
as fronteiras entre prosa, poesia e drama. Veronica Stigger, por exemplo, em sua 
obra Sul, publicada em 2016 pela editora 34, apresenta uma composição 
“ficcional” feita de um amálgama de três partes aparentemente distintas: um 
conto, uma peça teatral e um poema. Uma quarta parte é acrescentada à obra e a 
decisão de leitura desta composição alternativa também se torna opcional ao 
leitor, uma vez que o conteúdo se apresenta lacrado. Cabe, então, a esse mesmo 
leitor a tomada de decisão se deve ou não violar o lacre e adentrar na espécie de 
“suplemento” (Derrida) da escrita de Stigger. Transpondo ou não essa quarta 
parte, resta-lhe, ainda, a tarefa de interligar quais elementos podem unir os vãos 
da linguagem que tais textos comportam. Nesse sentido, buscar-se-á discutir 
nesta comunicação como a escrita da obra Sul coloca em xeque as dicotomias 
vida/arte e verdade/mentira por meio de uma construção vazia que desestrutura 
a própria linguagem. 

Palavras-chave: Literatura marginal-periférica. Literatura brasileira 
contemporânea. Sociologia da literatura. História da literatura. 
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A NARRATIVA DE REPRESENTAÇÃO EM “ANGU DE SANGUE”, DE 
MARCELINO FREIRE 

Rafaela de Lima Costa (UNIVISA)  

José Eduardo Gonçalves dos Santos (UFPE)  

Citar momentos na literatura é citar os autores e autoras convergentes ao 
momento, dmodo que ao se falar em literatura contemporânea, podemos pensar 
em um dos escritores convergentes ao conceito, considerado pela crítica e pelo 
público um dos importantes nomes de nossa produção. Produtor e editor, além 
de escritor, nascido em Pernambucano e domiciliado em São Paulo, Marcelino 
Freira inicia suas publicações na década de 1990, voltando-se, ao longo de sua 
trajetória, à produção de contos, tendo publicado, dentre outras obras, os 
premiados “Angu de Sangue” e “Contos Negreiros” (2003 e 2005, 
respectivamente). No presente trabalho, será analisado o conto “Muribeca”, 
presente no livro “Angu de Sangue” (2003), em que o autor traz à baila reflexiva 
a vida de famílias que vivem no lixão e que, através do lixão, moram, comem e 
trabalham. Em certo momento, encontram-se em desespero ao saber que o 
“governo” pretende desinstalar o lixão, desespero e medo de perderem tudo o que 
têm, o lixo, que, por ironia, para a grande parte da população, não passa de restos. 
A partir da sensibilidade da escrita de Freire, faz-se possível perceber a potência 
literária do conto, na capacidade de fazer o leitor sentir o efeito catártico por meio 
da narrativa de representações e de recriações de personas presentes, também, 
na sociedade, característica essa consoante ao pensamento crítico-teórico de 
Gerárd Genette (1973), para quem pode-se compreender que, toda narrativa, 
comporta representações e essas fazem-se através da escrituração literária.  

Palavras-chave: Literatura. Contemporâneo. Narrativa. Representação. Angu 
de sangue.  

 

CORPOS À VENDA: UMA ANÁLISE DE PERSONAGENS DE 
MARCELINO FREIRE 

Karine Conte de Mattos da Costa (PUCRS) 

O presente trabalho terá como objetivo falar da representação de personagens 
mulheres envolvidas com a prostituição em contos de Marcelino Freire. Os textos 
foram selecionados das obras Contos Negreiros (2005), Amar é Crime (2011), 
Angu de Sangue (2005) e BaléRalé (2003). O trabalho sexual, que sempre foi 
visto como um desvio social “moral”, aparece nos contos escrito pelas vozes por 
trás dos corpos, revelando a subjetividade dos sujeitos e suas reações aos próprios 
sistemas excludentes. Além disso, buscou-se avaliar aproximações entre a 
linguagem e exploração da nudez na construção das personagens que, embora 
diferentes, dialogam histórias num jogo de lucros e ganhos, no qual o prejuízo 
está na aniquilação do próprio eu diante dos demais em prol da máscara de um 
estereótipo vil e vulgar colocado na imagem da “prostituta imoral e de baixa 
cultura”. Dessa forma, os contos de Freire são um exercício de alteridade e 
denúncia da vida subalterna dessas mulheres, e, justamente por isso, fortalecem 
ainda mais a urgência da leitura, conhecimento e diálogo desses textos. 

Palavras-chave: Prostituição. Mulheres. Subalternidade. 
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A RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA EM COM ARMAS SONOLENTAS, 
DE CAROLA SAAVEDRA 

 
Taciana Gallas (UFSM) 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar no romance Com armas sonolentas 
(2018), de Carola Saavedra, as relações maternais manifestadas pelas 
personagens mulheres presentes no texto literário. Tendo em vista que, na 
sociedade contemporânea, discute-se a multiplicidade de modos de maternar, 
pretendemos, a partir do aporte teórico de Elisabeth Badinter (1985), Nancy 
Chodorow (1990) e Cristina Stevens (2007), refletir acerca de questões 
vinculadas à maternidade e à figura da mãe na literatura. Metodologicamente, 
analisamos excertos do texto literário para interpretar na narrativa quais as 
representações de maternidade existentes e as relações entre mãe e filha. Após a 
análise, percebemos que, no romance, evidenciam-se diferentes formas de 
maternar, isto é, a partir da mãe adotiva, da avó que desenvolve o amor materno 
pela neta e, ainda, foi possível fazer uma reflexão sobre a mulher que não quer ser 
mãe. Além disso, a análise demonstrou que, na narrativa, há um apagamento da 
figura paterna, recaindo para a mãe a responsabilidade pela criação dos filhos.  
Palavras-chave: Narrativa contemporânea brasileira. Maternidade.  Relação 
mãe e filha. Carola Saavedra. 

 

CINEMA ORLY: A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO E DOS CORPOS 
SUBALTERNIZADOS NA ESCRITA DE LUÍS CAPUCHO. 

 
Nomager Fabíolo Nunes de Sousa (UFPE) 

  
Em 1999, o compositor e escritor capixaba Luís Capucho (1962) fez a sua estreia 
literária com a obra Cinema Orly, narrativa classificada por alguns como 
inteiramente despudorada e sem vergonha, confirmando-se no prefácio da 
primeira e única edição ao sinalizar que se trata de um texto “confessional, 
atrevido e [que] paira descaradamente sobre o pântano do baixo mundo”. Nesta 
obra, o autor retrata a região da Cinelândia, zona central e popular do Rio de 
Janeiro, classificada também como um dos mais antigos e principais redutos 
homoeróticos da “cidade maravilhosa”, espaço que abrigou o primeiro cinema 
pornográfico carioca: o Orly. A história centra-se em um personagem gay que 
transita entre o seu cotidiano profissional, familiar e as “pegações” no referido 
cinema, ambiente propício aos encontros sexuais com outros homens. Assim, este 
trabalho toma por objetivo realizar uma análise da obra Cinema Orly, 
estabelecendo diálogos entre a narrativa e produções teórico-críticas de autores 
como: Barcellos (2006), Candido (2006), Eribon (2008), Spivak (2010), Silva 
(2012), Foucault (2013), Louro (2016), entre outros, no intento de evidenciar que 
a obra além de romper às barreiras do “cânone” literário nacional, também 
representa a subalternização social dos corpos de identidades sexuais dissidentes 
que recorrem a espaços escusos e marcados pelo estigma da marginalização para 
dar vazão aos desejos afetivos e sexuais. 
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Palavras-chave: Literatura brasileira. Corpos subalternizados. Espaços 
marginalizados. Cinema Orly. Luís Capucho. 

 

MEMÓRIA COLETIVA E IDENTIDADE INDÍGENA EM A CURA DA 
TERRA, DE ELIANE POTIGUARA 

 
Joel Vieira da Silva Filho (UFAL) 

 
Esta proposta visa investigar como a memória coletiva e a identidade indígena 
são constituídas na obra literária A cura da Terra (2015), da escritora indígena 
Eliane Potiguara. Para tanto, analisamos as vozes das personagens-protagonistas 
do livro – a mais velha e a mais jovem –, destacando como memória e identidade 
são agenciadas na narrativa. Neste processo, os estudos de Paul Zumthor sobre 
oralidade se fazem essenciais. Tal obra indígena mobiliza vozes que foram/são 
subalternizadas pelo cânone literário. De tal forma, é através de uma narrativa 
que agrega elementos da contação de histórias, com resquícios da oralidade, em 
que as concepções de memória coletiva e identidade indígena estão entrelaçadas, 
que as personagens levam os leitores a percorrer os espaços da colonização, 
retornando a campos memoriais dos povos indígenas e em elementos identitários 
desses povos. Graça Graúna, Daniel Munduruku, e a própria Eliane Potiguara 
amparam-nos na discussão sobre povos indígenas e literatura brasileira 
contemporânea. Assim, se a narrativa problematiza a lógica dominante que existe 
na cultura e nos estudos literários, nosso estudo, também, almeja romper com a 
lógica do cânone estético e teórico. 
 

Palavras-chave: Memória coletiva. Identidade Indígena. Eliane Potiguara. 

 

 

A VOZ E A VEZ DE KEHINDE: O PROTAGONISMO DO “EX-
CÊNTRICO” NO ROMANCE HISTÓRICO UM DEFEITO DE COR, DE 

ANA MARIA GONÇALVES 

Cibele Moni Soares (PUCRS) 

Em contraponto ao cânone reconhecidamente constituído por escritores homens, 
brancos e com tendência a excluir do campo literário grupos minoritários, Ana 
Maria Gonçalves publica em 2006 a obra Um defeito de cor, dando visibilidade à 
Kehinde, protagonista da ficção criada pela autora, mas pautada em fatos 
históricos que trazem à tona a exploração da mão de obra dos negros africanos 
transformados em escravos no Brasil. O presente trabalho pretende evidenciar a 
literatura dos marginalizados, dos ex-cêntricos, bem como o poder da obra 
literária de dialogar com outros saberes, neste caso, com a história, possibilitando 
novas interpretações. Hutcheon (1991), Cuti (2010), Kilomba (2019) são alguns 
dos teóricos que embasam os apontamentos feitos. 

Palavras-chave: Um defeito de cor; Ana Maria Gonçalves; Literatura negra 
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A AQUISIÇÃO DO ENTRELUGAR NA ESCRITURA DE SÉRGIO 
SANT’ANNA 

Fabiana Cardoso da Fonseca (Unimontes) 

Com base no conto “Um erro de cálculo”, publicado na obra O vôo da 
madrugada, de Sérgio Sant’Anna, o presente trabalho propõe discutir a 
representação do personagem Maurício,” enquanto sujeito travestido, e às 
manifestações do travestimento, que assinalam o lugar de transição, para 
pensarmos, entre outras coisas, a aquisição do entrelugar como instância de 
enunciação da obra O vôo da madrugada. Maurício, sujeito em princípio comum, 
advogado, se vê seduzido pelo fetiche de vestir-se de mulher, propondo à sua irmã 
que se vista de homem, travestimento praticado outras vezes na vida adulta. 
Maurício personifica, assim, o desejo de fusão dos sexos em um novo corpo que 
coloca em xeque as normas regulatórias da sociedade, pois carrega em si a 
problemática do entrelugar, da ambiguidade e, por sua vez, do indecidível. A 
investigação contou com uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo-
interpretativo, na qual foram usados os pressupostos teóricos de Georges Bataille 
postulados em O erotismo (2004) e a concepção de escritura do travestimento 
formulada por Severo Sarduy em Escrito sobre um corpo (1979). A análise 
mostrou como o ato de travestir, abordado sob a perspectiva física no conto, 
adquire, ao longo da obra, uma conotação metafórica à medida que a construção 
narrativa incorpora a linguagem do travestimento, que resulta em uma escritura 
“como desdobramento paródico e translação metafórica”. 

Palavras-chave: Sérgio Sant’Anna. O vôo da madrugada. Travestimento. 
Entrelugar. 

 

Simpósio temático 15: Formas da introspecção no romance 
brasileiro 

 

FORMAS DA INTROSPECÇÃO NO ROMANCE BRASILEIRO 

Eduardo Marinho da Silva (doutorando/USP) 

Admarcio Rodrigues Machado (doutorando/USP) 

Parte da ficção produzida no Brasil a partir de 1930 desempenhou o papel de 

apresentar o país aos brasileiros, por meio de narrativas que denunciavam os 

limites da modernização arcaizante, acentuando a consciência do atraso e o 

caráter subdesenvolvido da nação. Se num primeiro momento os romances 

concentraram-se nos dramas coletivos de grupos oprimidos socialmente - 

valendo-se sobretudo de procedimentos neorrealistas de vertente regionalista 

ou social - logo surgiu uma segunda via de criação literária bastante crítica ao 

caráter algo documental que o romance vinha assumindo naquele período. O 

colapso das estruturas e a consciência do atraso passaram a ser exprimidos a 

partir da exploração da subjetividade de personagens em crise, não apenas com 

o seu meio, mas também consigo mesmos, os dramas psicológicos atravessando 

e amplificando os dramas sociais. A historiografia literária comumente 
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classifica essas obras como romances introspectivos, valendo-se ainda dos 

conceitos de intimismo e sondagem psicológica. Segundo Alfredo Bosi, são 

obras de tensão interiorizada - aquelas em que a antinomia eu/mundo não é 

resolvida pela ação, mas pela subjetivação do conflito. Nesse sentido, o escopo 

deste simpósio privilegiará o estudo de romances brasileiros publicados no 

século XX, sobretudo a partir dos anos 1930, quando o romance se torna o 

gênero literário mais consumido pelas classes médias urbanas. Espera-se que 

as comunicações analisem os diversos tipos de recursos introspectivos 

utilizados pelos romancistas nas construções de suas obras. Dentre esses 

recursos, destacam-se: a exploração da subjetividade e o mergulho psicológico 

das personagens; a primazia do indivíduo em detrimento da coletividade; a 

recorrência a gêneros intimistas e epistolares incorporados à estrutura do 

romance (tais como cartas, diários e memórias); o uso de técnicas de sondagem 

existencial, de monólogo interior e de fluxo de consciência.  

Palavras-chave: Romance. Romance introspectivo. Intimismo. Literatura 

Brasileira. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 15: 

 

FORMAS DE INTROSPECÇÃO NA OBRA DE GRACILIANO RAMOS 

 
Helton Marques (UNESP/Assis) 

 
Os textos literários de Graciliano Ramos são caracterizados pela linguagem “seca” 
e precisa, traço estilístico muito destacado pela crítica. Porém, a obra do escritor 
alagoano também apresenta fortes traços de introspecção, causando uma espécie 
de “curto-circuito” literário entre objetividade e subjetividade. Esses traços 
aparecem sobretudo nos romances em primeira pessoa, como Caetés, São 
Bernardo, Angústia e Infância, por exemplo, mas também podem ser 
encontrados em Vidas Secas, romance narrado em terceira pessoa por um 
narrador que, em vários momentos, chega muito próximo dos personagens por 
meio do discurso indireto livre, recurso narrativo que viabiliza uma sondagem do 
universo interior dos personagens a partir da representação de seus pensamentos 
misturados com o discurso do narrador. Tendo isso em vista, o principal objetivo 
deste trabalho é apresentar uma análise interpretativa sobre as formas de 
introspecção representadas na obra de Graciliano Ramos, com base nos estudos 
que compõem a Fortuna Crítica do autor, organizada por Sônia Brayner. Com 
isso, busca-se como resultado uma reflexão sobre os procedimentos literários 
mobilizados por Graciliano para representar formas de introspecção em sua obra, 
principalmente nos romances narrados em primeira pessoa. 
 
Palavras-chave: Introspecção. Memória. Representação literária. Graciliano 
Ramos. 

 
INTROSPECÇÃO E MISE EN ABYME EM O ESPELHO PARTIDO, DE 

MARQUES REBELO 

 
Mariângela Alonso (FFLCH/USP) 

 
Esta pesquisa de pós-doutoramento pretende investigar a figuração das 
personagens femininas da obra de Marques Rebelo (1907-1973), partindo da 
trilogia O espelho partido: O Trapicheiro (1959); A mudança (1963); A guerra 
está em nós (1968) e do resgate destas personagens em algumas obras 
precedentes. O enredo de O espelho partido se constrói a partir do diário de 
Eduardo, um escritor carioca, e abrange desde o início do ano de 1936 até meados 
de 1944. No exercício da escrita, destaca-se a sondagem introspectiva, na medida 
em que o personagem procura revisitar episódios de sua vida, através de redes de 
referências evocadas subjetivamente. Assim, as mulheres revisitadas por 
Eduardo trazem imagens difusas e inesperadas de um jogo de espelhos, ao modo 
de matrioskas ou bonecas russas, que se refletem mutuamente na produção de 
Marques Rebelo. Pertencentes a diferentes classes sociais, estas personagens 
revelam-se deslocadas e aprisionadas em um cotidiano alienante, com 
caracterizações e abordagens duplicadas a cada episódio ou obra, realçando 
desde Oscarina um traçado que culminaria em O espelho partido. A construção 
espelhada das figuras femininas apresenta uma continuidade crítica, sobretudo 
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em relação a um estratagema frequente na obra de Marques Rebelo, qual seja, o 
procedimento narrativo da mise en abyme. Assim, buscamos empreender um 
caminho possível de análise e interpretação da obra rebeliana, guiando-nos pelos 
estudos de Lucien Dällenbach (1977, 1972), Alain Goulet (2006), entre outros. 
Além disso, serão considerados ensaios críticos que abordam a ficção moderna 
de Marques Rebelo. 

Palavras-chave: Marques Rebelo. O espelho partido. Mise en abyme. 
Introspecção. Diário. 

 

UM MERGULHO NO TEMPO: O FIEL E A PEDRA EM 
INTROSPECÇÃO 

 
Isis de Paula Oliveira de Albuquerque (UFPE) 

 
O presente trabalho busca compreender as possíveis reformulações do caráter 
regional do chamado “Romance de 30” com base no romance interfases “O fiel e 
a pedra” [1961], do pernambucano Osman Lins a partir de um recorte intimista-
experimental que marca, em certa medida, todo um legado de novas formas 
narrativas do autor. Para tanto, faz-se necessário considerar tanto a estrutura 
narrativa do romance quanto os elementos de destaque do fluxo de consciência 
das personagens, bem como analisar as inserções subjetivas dualistas presentes 
em toda a composição da obra e que refletem as investidas experimentais de 
Osman em obras posteriores. Da análise do corpus será apontado que a obra 
apela para o simbolismo do confronto entre o fiel da balança e a pedra do moinho 
como forma de representação da luta entre os valores éticos e um mundo pouco 
feito à retidão de caráter, tendo como base teórica autoras que trazem discussões 
sobre  aspectos da trajetória do autor como, Hermelinda Ferreira (2004); 
Elizabeth Hazin (2013); Ana Luiza Andrade (2014), até discussões que perpassam 
pela análise da literária brasileira com Alfredo Bosi (1986), Afrânio Coutinho 
(2004), Antonio Candido (2000). Assim, será possível entender as dimensões de 
uma obra que caminha nas trilhas tensionadas entre o tradicional e o novo, 
marcada pelo elemento da subjetividade que aflora os conflitos internos para o 
externo, não menos alheia aos problemas reais da nossa sociedade. 
 
Palavras-chave:  Romance. Intimismo. Experimental. Conflito. Osman Lins. 

 
 

A ANGÚSTIA SUBJETIVA DE BENJAMIM:APROFUNDAMENTOS 
EM TORNO DO TRAUMA EM UM ROMANCE DE CHICO BUARQUE 

 
Monique Lopes Inocencio (IFRJ) 

 
Esse trabalho propõe uma análise do romance Benjamim, publicado em 1995 pelo 
escritor Chico Buarque, a partir do aprofundamento da memória traumática do 
protagonista da obra, Benjamim Zambraia, que elabora com dificuldades as 
recordações dos sofrimentos vivenciados por ele no período ditatorial no Brasil, 
especialmente, a perda de sua namorada, vítima da violência perpetrada pelos 
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agentes da Ditadura. A hipótese que aventamos é a de que o autor funde análise 
crítico-social com investigação existencial-psicológica na construção desse 
inquieto e angustiado personagem acorrentado ao passado pelos elos que o 
vinculam às suas más lembranças, e ameaçado pelo presente que se lhe apresenta 
como violento, sombrio e esvaziado de sentido. O referencial teórico que 
mobilizamos na leitura aqui sugerida parte de algumas reflexões propostas por 
Paul Ricoeur em seu estudo A memória, a história, o esquecimento, por Sigmund 
Freud, desenvolvidas em Luto e melancolia, e da relação entre forma literária e 
processo social, conceitos aproximados pelo crítico Antonio Candido, em 
diversificadas obras.  
 
Palavras-chave: Memória. Trauma. Romance. Chico Buarque. Benjamim.  

 

Simpósio temático 16: Histórias pintadas, pinturas 
escritas: diálogos entre literatura e pintura 

 

HISTÓRIAS PINTADAS, PINTURAS ESCRITAS: DIÁLOGOS ENTRE 

LITERATURA E PINTURA 

Prof. Dr. Fabiano Dalla Bona (UFRJ) 

Júlia Ferreira Lobão Diniz (doutoranda/UFRJ) 

O confronto dialético entre a literatura e a pintura ocupa lugar de destaque 

desde a Antiguidade clássica, quando os gregos, mesmo exercendo as artes 

figurativas em níveis de excelência, consideravam-nas inferiores em relação à 

literatura, pois desprezavam a componente manual do trabalho artístico. 

Sempre em época clássica, o primeiro conúbio entre literatura e artes foi 

instituído por Horácio com o seu famoso “Ut pictura poesis”. Tal mote, para 

além das reais intenções do poeta latino, em época barroca foi o fundamento 

de todas as artes. Vale ressaltar que aquilo que tornou possível a elevação das 

artes figurativas daquela condição de inferioridade à qual estavam relegadas há 

séculos, foi o encontro-embate entre os humanistas e os renascentistas. Nesse 

sentido devemos pensar aos escritos de Leon Battista Alberti e de Leonardo Da 

Vinci. No século XVII muitos foram os intelectuais que teorizaram que os 

pintores operassem como poetas e os poetas como pintores. Já no século XIX 

o diálogo entre literatura e pintura tornou-se mais intenso no âmbito do 

Simbolismo e do Decadentismo. Tudo isso, porém, é apenas um prelúdio às 

compactas alianças entre escritores e artistas que travaram as batalhas 

culturais das Vanguardas históricas do século XX. Frequentemente a literatura 

tem a ambição de apropriar-se da arte pictórica e de reescrevê-la, confiando-as 

à metáfora e à écfrase, reinventando um quadro e seus significados e 

organizando semanticamente os espaços da página como aqueles da tela. Por 

outro lado, muitos artistas entregaram aos pósteros a lembrança do próprio 

itinerário não apenas através de pinturas, mas também da redação das próprias 

memórias ou de seus processos criativos. Esse simpósio pretende acolher 
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pesquisas que tratem das relações entre literatura e pintura, dos diálogos 

interartísticos como alternativa de análise de obras literárias, da écfrase, de 

leituras literárias sob a ótica da pintura e também de escritos de artistas sobre 

os próprios processos do fazer artístico ou de suas memórias.  

Palavras-chave: Literatura e pintura. Écfrase. Descrição pictural. Interartes. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 16: 

 
ÉCFRASE, DANNUNZIANESIMO E PAISAGENS 

 
Fabiano Dalla Bona (UFRJ) 

 
A écfrase é um recurso largamente utilizado em toda a obra do escritor italiano 
Gabriele D’Annunzio (1863-1938), especialmente em seu romance de exórdio Il 
piacere (O prazer) de 1889. O presente artigo apresenta alguns exemplos das 
inúmeras ecfráses de paisagens presentes no romance sob a luz do conceito de 
similitude ecfástica de Yacobi, ressaltando a relação entre artes visuais e 
literatura, uma das características do chamado estilo dannunziano ou 
dannunzianesimo. 
Como na pintura de paisagem de matriz simbolista, D’Annunzio cria com sua arte 
verbal um fundo evocado a partir do real, mas, ao mesmo tempo modificado, 
ornamentado e transformado, exprimindo assim “a alma das coisas”: algo que é 
mais real do que o real, quase eterno e em contraste com a realidade visível, cujos 
fenômenos são efêmeros. O contraste entre efêmero e duradouro é central na 
descrição paisagística, e nisso a arte visual desempenha um papel significativo. 
Para evocar a presença da visualidade D’Annunzio não recorre apenas à estratégia 
da écfrase, mas também a outras técnicas verbais comparáveis àquelas utilizadas 
na pintura. A realidade é concebida como se fosse arte e as possibilidades 
expressivas da écfrase são transferidas também para a descrição, que não são 
univocamente representações verbais de representações visuais. 
 

AS ARTES NEORREGIONALISTAS 

Rhusily Reges da Silva Lira (UFPI) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o romance Coivara da memória 
(1991), de Francisco Dantas e as telas pictóricas: A Rocha (2014); Bastianinha 
(2016) e a última sem título de (2013) do pintor brasileiro contemporâneo Alfredo 
Vieira sob a ótica do Neorregionalismo Brasileiro que é uma tendência da 
Literatura Brasileira Contemporânea. Nossas discussões e análises estão 
pautadas no Neorregionalismo Brasileiro que se caracteriza como uma tendência 
que dá continuidade ao regionalismo brasileiro, assim, nos possibilita olhar para 
as duas linguagens – literária e pictórica – com um olhar contemporâneo, mas 
aliado à tradição literária, uma vez que nos permite fazer o movimento de olhar 
para os objetos estéticos – texto literário e as telas – e olhar para a sociedade, 
uma vez que possuem uma relação convergente de complementariedade. Sendo 
assim, utilizamos como aporte teórico o pensamento de Brito (2017) no que 
concerne ao neorregionalismo brasileiro; Candido (2008) na relação entre 
literatura e sociedade; Gonçalves (1997) no que diz respeito à relação entre 
literatura e outras artes.  
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Palavras-chave: Neorregionalismo Brasileiro. Literatura. Pintura.  

 
DIÁLOGOS ECFRÁSTICOS EM NOVELLE DELLA PESCARA, DE 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

Julia Ferreira Lobão Diniz (UFRJ) 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar a obra Novelle della Pescara 
(1902), de Gabriele D’Annunzio (1863-1938) segundo a definição de écfrase. Para 
tanto, é necessário relacionar a poética do autor à trajetória pictural de Paolo 
Michetti (1851-1929), pintor realista e mentor de D’Annunzio. Ao pintor ainda é 
possível atribuir grande parte do mérito da criação dannunziana na composição 
das novelas pescaresas, já que é a partir da orientação de Michetti que o escritor 
passa a perceber sua terra natal, a região de Pescara, como um objeto digno de 
estudo. Para esta análise, interessam particularmente os contos Gli Idolatri e 
L’Eroe que, segundo Annamaria Andreoli (2006), quando sobrepostos à pintura 
michettiana intitulada Il Voto (1881 - 1883), parecem um tableau vivant. Tanto 
os contos quanto a pintura apelam para o mais profundo misticismo e crença 
humana, retratando parte do ritual da festa de São Pantaleão, realizado na 
comuna italiana de Miglianico, onde devotos erguem o busto do santo e rastejam 
em direção ao altar com as línguas coladas ao chão, entre a fumaça de incensos e 
o som das orações. O cotejo entre pintura e narrativa se baseará nos conceitos de 
écfrase (LOUVEL, 2006, MARTINS, 2016), objetivando demonstrar de que 
forma Gabriele D’Annunzio transpôs para as páginas dos seus famosos taccuini 
(cadernos de anotações que o autor sempre trazia consigo) as imagens projetadas 
pela observação minuciosa de Paolo Michetti. 

 
Palavras-chave: Gabriele D’Annunzio. Francesco Paolo Michetti. Écfrase. 
Literatura. Pintura. 
 
 

INTERSEÇÕES ARTÍSTICAS NA FICÇÃO DE LUIZ ANTONIO DE 
ASSIS BRASIL: A FOTOGRAFIA E A PINTURA NO ROMANCE O 

PINTOR DE RETRATOS 
 

Edemilson Antônio Brambilla (PPGL/UPF) 
 

As referências a momentos importantes da história do Rio Grande do Sul são um 
dos traços característicos da construção ficcional do escritor porto-alegrense Luiz 
Antonio de Assis Brasil. Esse entrelaçamento histórico e literário é, portanto, um 
dos mecanismos utilizados por Assis Brasil para retratar aspectos políticos, 
sociais e culturais de determinada época e contexto. De acordo com essa 
perspectiva, o presente estudo visa analisar a obra intitulada O pintor de retratos, 
publicada originalmente no ano de 2001, atentando para como o romance 
assisiano é permeado por questões políticas e sociais do Rio Grande do Sul do 
século XIX, retratando o fazer artístico durante aqueles anos, em especial o 
exercício do pintor e do fotógrafo. Nosso intuito, portanto, é compreender como 
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esse fazer artístico chegou ao cenário rio-grandense, bem como as dificuldades 
encontradas para a perpetuação desse ofício. Através deste estudo, é possível 
perceber que, ainda que de maneira indireta, ao apresentar esse cenário 
encontrado pelos artistas gaúchos durante o século XIX, Assis Brasil passa a nos 
mostrar como, apesar das limitações impostas pelo contexto rio-grandense, 
algumas técnicas vanguardistas que chegavam ao Brasil foram assimiladas por 
esses pintores e fotógrafos, que, para exercer sua arte, adequavam-nas às 
realidades do pampa sulino. 
 
Palavras-chave: Pintura. Fotografia. Exercício artístico. 

 

NARRATIVAS PINTADAS, PINTURAS NARRADAS: A CARIDADE 
SEGUNDO PROUST E GIOTTO 

 
Hêmille Perdigão (UFOP) 

 
O presente trabalho parte da discussão sobre a capacidade da escrita e da pintura 
de cumprirem a função alegórica. A partir disso, foram apresentados exemplos 
de alegorias ecfrásicas, ou seja, alegorias que são escritas, mas surgiram de uma 
pintura, assim como exemplos de alegorias decorrentes de uma compositio¸ ou 
seja, pinturas que surgiram de narrativas. Em meio a essa apresentação, o nome 
de Giotto surge como pioneiro da compositio. italiano. A partir desse ponto, é 
discutida a reflexão do narrador-personagem de No Caminho de Swann, de 
Marcel Proust, sobre a alegoria da Caridade de Giotto. Surgiu, então, hipótese de 
que o afresco do italiano teve, como base de representação, a narrativa de Dante 
Alighieri em Vida Nova. Dessa forma, foi percebido que tanto a leitura da alegoria 
da Caridade escrita por Proust quando a leitura da imagem pintada por Giotto 
exigiram, em suas interpretações, a leitura de outra narrativa, da qual partiu a 
pintura de Giotto. Foi concluído, também, que écfrase e a compositio permitiram 
a riqueza de interpretações, uma vez que ambos os métodos resultaram em 
quadros com detalhes a serem analisados. 
 
Palavras-chave: Écfrase. Compositio. Proust. Giotto.  

 

ST 17: História social do PB: variação e mudança e suas 

(inter)relações com o sociocultural 

 

HISTÓRIA SOCIAL DO PB: VARIAÇÃO E MUDANÇA E SUAS 

(INTER)RELAÇÕES COM O SOCIOCULTURAL 

Prof. Dr. Hélcius Batista Pereira (UEM) 

Profa. Dra. Marilza de Oliveira (USP) 

Castilho (2010), em seção dedicada a expor o tratamento da língua como “um 

conjunto de produtos e processos em mudança”, lembra-nos que a “Linguística 

Moderna” surgiu como “Linguística Histórica”, ainda no século XIX. Os 
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estudos nessa área resultaram em algumas teorias sobre a mudança da língua: 

1) o Comparatismo (e seu método histórico-comparativo); 2) o 

Neogramaticismo; 3) o Estruturalismo; 4) o Gerativismo e 5) o Variacionismo, 

o Funcionalismo e as correntes centradas no uso da linguagem. Mas, no 

percurso histórico da Linguística, o grande desenvolvimento das pesquisas em 

perspectiva sincrônica acabou por resultar em sua “hegemonia” nos debates 

acadêmicos, havendo, em determinado momento, um certo desprestígio do 

olhar diacrônico sobre a língua (FARACO, 2005). Esse quadro de certa 

desvalorização dos estudos de História da Língua não perdurou. Ainda na 

segunda metade do século XX, na imagem proposta por Castilho (2010), a 

Linguística Histórica tornou-se “fênix renascida”, fruto de trabalhos como o de 

Martinet (sobre fonologia diacrônica), o de Chomsky (principalmente partir da 

teoria dos Princípios e Parâmetros), e, também, o de Labov (que colocou em 

foco a heterogeneidade da língua e a relação entre a variação e a mudança 

linguística). Com a Sociolinguística laboviana, encontramos a possibilidade de 

(re)incorporação diacronia, a partir de investigações que exploram as 

interações entre as categorias sociais, a variação e a mudança linguísticas, 

colaborando para o desenvolvimento de pesquisas em torno da História Social 

da Língua. Entretanto, o modo como essas interações são concebidas, nos 

diversos trabalhos socio-históricos da linguagem, evidencia concepções 

distintas no interior da própria Sociolinguística. Eckert (2005) sustenta que 

três ondas – não sequenciais temporalmente – podem ser identificadas nos 

estudos sociolinguísticos: uma primeira, que incorpora o social principalmente 

com dados primários, focando nas variáveis socioeconômicas em comunidades 

de uma vasta área geográfica; uma segunda, de caráter etnográfico, com foco 

nas comunidades de fala de áreas restritas; e a terceira, com estudos também 

etnográficos, centrados em comunidades de prática, e que apontam o estilo 

como o modo de engajamento pessoal dos falantes. O presente simpósio se 

propõe a refletir sobre o fazer científico em torno da História Social da Língua. 

Estão convidados a dele participar os trabalhos que investiguem, por meio de 

diferentes perspectivas teóricas, as interações entre o socio-histórico, a 

variação e mudança linguísticas. 

Palavras-chave: História Social da Língua. Variação e mudança linguísticas. 

Interações entre o social e o linguístico. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 17: 

 

A ESCRITA MINEIRA NA DIACRONIA (SÉCULOS XIX E XX): A 
VARIAÇÃO DO IMPERATIVO EM FUNÇÃO DO SUJEITO E DA 

SEÇÃO DA CARTA 
 

Luiz Fernando de Carvalho (UFMG) 
 

A expressão variável do imperativo de 2ª pessoa do singular, fenômeno 
amplamente estudado no português brasileiro (PAREDES SILVA et al., 2000; 
SCHERRE, 2003, 2007, 2012; RUMEU, 2016, 2019; CARVALHO, 2020) é o tema 
central deste trabalho. Desse modo, a partir do exame de cartas oitocentistas e 
novecentistas (1868-1993) escritas por mineiros ilustres, procura-se verificar o 
papel que a referência ao sujeito de 2ª pessoa (CARDOSO, 2012; DINIZ, 2018) e 
as seções do gênero carta pessoal (SILVA, 2017) podem desempenhar sobre o 
fenômeno. Essa análise, orientada pelos pressupostos teórico-metodológicos da 
Sociolinguística (LABOV, 1972; ROMAINE, 1982; HERNÁNDEZ-CAMPOY et 
SCHILLING, 2012), tende a atestar essa influência, levando em consideração a 
pressão da tradição gramatical (ROCHA LIMA, 2013 [1972]) sobre os escreventes 
e a presença das Tradições Discursivas (KABATEK, 2006) do gênero “carta 
pessoal”. 
 
Palavras-chave: Modo imperativo. Variação linguística. Carta pessoal. 
Tradição discursiva. 
 

A COLOCAÇÃO PRONOMINAL DOS HOMENS DA ELITE DA 
PRIMEIRA REPÚBLICA SOB UMA PERSPECTIVA SÓCIO-

HISTÓRICA 
Gabriele Pecuch (UEM) 

Hélcius Batista Pereira (UEM) 

O trabalho procurou investigar a colocação pronominal em cartas escritas por 
membros da elite da Primeira República. Para tanto, utilizamos um corpus 
composto de 44 cartas remetidas por intelectuais, políticos e empresários, entre 
o final do século XIX e primeiras décadas do século XX, recolhidas nos acervos 
“Washington Luís” e “Júlio Prestes” do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Após a transcrição dos documentos, muitos manuscritos, realizamos 
levantamento quantitativo dos dados linguísticos. A partir dos conceitos de 
“comunidade de prática”, observado na terceira onda da Sociolinguística 
Variacionista (ECKERT, 2005), e de habitus (BOURDIEU, 1994, 2003, 2007 e 
2008), buscamos a relação existente entre as formas linguísticas escolhidas pelos 
indivíduos e os processos de distinção social por meio da linguagem. Do total de 
80 sentenças em que os clíticos foram encontrados, 30% apresentaram o 
pronome na posição enclítica, ao passo que 68,75% demonstraram o uso da 
próclise, restando apenas um único caso de mesóclise. Esse uso demonstra um 
afastamento do padrão lusitano, cujo significado social discutimos. 
 
Palavras-chave: História Social da Língua. Pronomes clíticos. Colocação 
pronominal. 
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DO CULTO À CULTURA: COLOCAÇÃO PRONOMINAL E 
COMUNIDADE DE PRÁTICA NO COLÉGIO REPUBLICANO 

PAULISTA 

Giovanna Ike Coan (USP) 

A chamada “terceira onda” dos estudos de variacionistas enfoca o significado 
social das variáveis, ligando o estilo às categorias identitárias e à ideologia e 
localizando os usos linguísticos nas “comunidades de prática” (ECKERT, 2006) 
– conjuntos de pessoas engajadas em determinada atividade comum, que 
constroem sua identidade como grupo ao compartilharem comportamentos, 
opiniões e modos de falar. Neste trabalho, investigo a conformação do grupo e a 
produção escrita de estudantes em instituições escolares de Campinas na 
passagem do século XIX ao XX: o Colégio Culto à Ciência e o Ginásio Estadual de 
Campinas. Em ambos, a educação secundária se voltava ao encaminhamento dos 
alunos às academias superiores e ao preenchimento de cargos políticos, 
administrativos e burocráticos do governo republicano. Examino a colocação 
pronominal em orações infinitivas preposicionadas (e.g., “para me ver”, “para 
ver-me”), pois nesse período havia três modelos em jogo: (i) o Português Europeu 
(PE) – ênclise apenas com a preposição “a”; (ii) o Português Brasileiro (PB) 
vernacular – próclise generalizada; e (iii) o PB culto – ênclise com todas as 
preposições, sendo o último atestado na escrita de bacharéis de Direito 
(OLIVEIRA, 2011; SANTOS SILVA, 2012), de professores de português do 
Colégio Culto à Ciência e em ofícios produzidos no Ginásio de Campinas (COAN, 
2016). Diante desse quadro, analiso o(s) modelo(s) a que o padrão culto dos 
alunos se aproximava, assim como os limites da percepção do valor social da 
ênclise nesse contexto de colocação pronominal e dessa “prática” enquanto marca 
identitária do colégio republicano paulista.  

Palavras-chave: Colocação pronominal. Comunidades de prática. Colégio 
Culto à Ciência. Ginásio de Campinas. História Social da Língua. 
 

ABREVIATURAS E CARACTERIZAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA DO 

ESCREVENTE 

Vivian Seixas (UFMG) 

Este trabalho tem como objeto de estudo o emprego de abreviaturas em missivas 
setecentistas da Língua Portuguesa do Brasil (LPB) e do Português Europeu (PE). 
Buscou-se investigar a hipótese de que os recursos braquigráficos podem 
evidenciar aspectos sociais do escrevente de períodos pretéritos, permitindo, 
portanto, a sua caracterização sociolinguística. Nesse quadro, verificamos se 
informações sócio-histórico-culturais do escriba, como nível de escolarização, 
estrato socioeconômico, sexo e localidade, podem ser resgatadas por meio do uso 
que faz dos recursos braquigráficos. Para tanto, adotamos os pressupostos 
teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 1972), no que 
tange à seleção, à coleta e à análise dos dados, e buscamos respaldo na 
Sociolinguística Histórica ROMAINE, 1982) e na História Social da Linguagem 
(MAGALHÃES, 2001; MENDES, 2008), uma vez que, no referido período, 
fatores externos estavam imbricados às habilidades de leitura e de escrita do 
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escrevente. O corpus é composto de 24 cartas pessoais do século XVIII escritas 
na LPB e no PE por homens e por mulheres de classe socioeconômica mais alta e 
de classe socioeconômica mais baixa, as quais são provenientes de duas fontes: 
(i) do acervo Fundo Barão de Camargos, do Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência, e (ii) do projeto Post Scriptum: Arquivo Digital de Escrita 
Quotidiana em Portugal e em Espanha na Época Moderna, do Centro de 
Linguística da Universidade de Lisboa. Nossos resultados mostraram que as 
abreviaturas evidenciam informações extralinguísticas a respeito de quem 
carrega a pena e, consequentemente, constituem ferramenta metodológica 
auxiliar na sua caracterização sociolinguística.  
 
Palavras-chave: Abreviaturas. Caracterização sociolinguística. Século XVIII. 
Linguística Histórica.    
 

A VARIAÇÃO DE “ESTE” E “ESSE” EM NARRATIVAS ORAIS DE 
PIONEIROS DA CIDADE DE MARINGÁ, NO NOROESTE DO ESTADO 

DO PARANÁ 

Elisângela Maria Ferreira (UEM) 

Tendo em vista a mudança que se vem constatando no quadro dos pronomes 
demonstrativos no Português Brasileiro, sobretudo no que concerne à variação 
de “este” versus “esse”, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta 
de pesquisa que explorará esse fenômeno linguístico em entrevistas orais de 
pioneiros da cidade de Maringá, no noroeste do estado do Paraná, a fim também 
de contribuir para a descrição da língua daqueles primeiros habitantes.  Isso 
torna-se importante uma vez que, no processo de formação da cidade, 
deslocaram-se para ela pessoas de diferentes estados brasileiros a fim de 
colonizá-la. À luz da proposta da chamada terceira onda da Sociolinguística 
apresentada por Eckert (2005), a pesquisa buscará inter-relacionar o uso da 
língua a aspectos socioculturais associados a esses falantes e às suas práticas por 
meio da linguagem, procurando mapear suas comunidades de prática e suas 
interações com o uso dos pronomes demonstrativos por meio de suas narrativas. 
Para isso, a princípio, será apresentado um contexto da colonização da cidade de 
Maringá, indicando a origem de seus primeiros habitantes. Em seguida, 
apresentarei um quadro geral do sistema demonstrativo, apontando as mudanças 
que se tem constatado em relação ao uso, em especial, à variação de “este” e 
“esse”. Por fim, apresento duas transcrições das entrevistas que comporão o 
nosso corpus e com base nisso, aventaremos pontos que poderão ser estudados 
de maneira mais profunda ao longo do percurso da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Sociolinguística. Português Brasileiro. Demonstrativos.   
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LACREI, E AGORA?!: UM PERCURSO SÓCIO-HISTÓRICO DO 
VERBO “LACRAR” COM BASE NA ABORDAGEM 

MULTISSISTÊMICA E NA REFLEXÃO SOBRE OS ESTIGMAS 
SOCIAIS 

Vanessa Leme Fadel Steinhauser (UEM) 

Este estudo discorre sobre os processos multissistêmicos (Castilho, 2016) e as 
motivações sócio-históricas que fizeram com que “lacrar” ganhasse mais um 
sentido (arrasar), que se destoa, até certo ponto, de sua carga semântica original 
(fechar), porém convive com a mesma. Esses usos podem ser exemplificados a 
partir de: (i) A polícia lacrou a boate; (ii) Vocês já viram quem vai reinar, 
protagonizar, pisar, lacrar e humilhar. Com base nesses dados, é feita uma 
investigação histórica para se descobrir como se deu a origem desse novo sentido 
e como se dá sua manifestação nos diferentes setores e discursos da sociedade. 
Faz-se também uma análise quanti-qualitativa no Corpus do Português Now, 
para verificar o comportamento e a frequência dessas estruturas oriundas de 
processos de semanticização, lexicalização, gramaticalização e discursivização na 
história social do português brasileiro. De antemão, vê-se que “lacrar” (arrasar) 
originou-se no grupo LGBTQIA+ e, hoje, embora seja empregado por outros 
setores da sociedade, serve principalmente para se referir a minorias, seja no 
campo da moda, da cultura pop, da política, do jornalismo ou das mídias digitais. 
Quando o verbo “lacrar” se propagou, sua carga semântica era positiva, sendo 
empregado para dizer que alguém “arrasou”, “obteve sucesso” em algo. Contudo, 
com a incorporação desse termo por outros segmentos da sociedade –a exemplo 
do meio político – o verbo ressignificou-se, ganhando também um sentido 
negativo, especialmente por razões ideológicas oriundas de estigmas sociais. 
Agora, resta saber se “lacrar” veio para ficar ou, assim como outros termos, está 
com seus dias de glória contados. 
 
Palavras-chave: Lacrar. História social do português brasileiro. Abordagem 
multissistêmica. Estigmas sociais. 
 

 

A HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ENTRESSÉCULOS 
PAULISTANO:  COLOCAÇÃO PRONOMINAL NA ESCRITA DA 

ESCOLA AMERICANA E  MACKENZIE COLLEGE 
 

Enedino Soares (Universidade de São Paulo) 
 

Este trabalho tem como objetivo, analisar a variação na colocação 

pronominal  em orações infinitivas preposicionadas para verificar qual era a 

norma linguística  adotada pela comunidade linguística da Escola Americana e 

Mackenzie College, na  cidade de São Paulo, na virada do século XIX para o XX. 

Através de uma análise  comparativa da variável em questão, utilizando 

instrumentos de análise provenientes de áreas como a história social da língua 

portuguesa, a sociologia da linguagem, a  sociolinguística variacionista, a 

sociolinguística histórica e a literatura, mapeou-se parte da dinâmica linguística 

da comunidade Mackenzie quantitativa e qualitativamente, considerando as 
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dificuldades impostas por um corpus histórico. Assim, constatou-se  que o uso 

dessa variável se aproxima daquele feito por literatos da época, como José  de 

Alencar, Visconde de Taunay e Machado de Assis, divergindo do uso observado 

na  norma linguística lusitana, no vernáculo brasileiro e do uso peculiar 

observado na elite  política republicana de São Paulo. Atribui-se, pois, a maneira 

inovadora como a  comunidade Mackenzie usava e difundia a língua portuguesa 

a sua concepção  ideológica que aliava nacionalismo, ciência e progresso, 

almejando a construção de  uma elite tecno-científica altamente produtiva, tendo 

em vista as transformações  provocadas pelo Capitalismo em São Paulo, na virada 

do século XIX para o XX.  

 
Palavras-chave: Colocação pronominal. Primeira república. Mackenzie.  
 

TOPÔNIMOS MARINGAENSES: UM ESTUDO COMPARATIVO DOS 
NOMES DE RUAS DE TRÊS BAIRROS DE MARINGÁ E SUA 

CONTRIBUIÇÃO HISTÓRICA-SOCIAL 
 

Sarah Caroline Alves Anselmo (UEM) 
 
Estudiosos voltados à análise da história social do português brasileiro, por vezes 
têm demonstrado interesse em pesquisas voltadas para a análise de topônimos, 
com o objetivo de entender como esses termos evidenciam marcas históricas e 
também sociais do meio em que surgem e onde estão inseridos. Nasce, então, da 
curiosidade de compreender, por meio de um recorte locar e comparativo, o 
comportamento dos topônimos de ruas três bairros maringaenses (Maringá 
Velho, Zona 2 e Jardim Alvorada), tendo em vista a forma como a cidade de 
Maringá foi elaborada, sua história social, bem como as intenções políticas que 
permearam a escolha desses nomes de ruas. Dessa forma, este artigo, ancorado 
nos pressupostos teórico-metodológicos dos estudos da Toponímia (DICK, 1990), 
propõe examinar, com um olhar social e histórico, as motivações que mediaram 
a escolha dos topônimos das ruas dos bairros Maringá Velho, Zona 2 e Jardim 
Alvorada, da cidade de Maringá, localizada no norte do estado do Paraná.  
  
Palavras-chave: História social. Topônimos. Maringá. Maringá velho. Zona 2. 
 

OS (DES) USOS DOS PRONOMES EM CONSTRUÇÕES COM VERBOS 

REFLEXIVOS/ PRONOMINAIS EM CATALÃO – GO 

Sirlene Antonia Rodrigues Costa – (UFMG) 

O estudo a ser apresentado consiste em um recorte da pesquisa, em andamento, 
intitulada VARIAÇÃO DO USO DOS PRONOMES NOS FALARES GOIANOS EM 
CONSTRUÇÕES COM VERBOS REFLEXIVOS/PRONOMINAIS, que tem como 
objetivo principal descrever e analisar as ocorrências das variantes o uso ou não 
uso dos pronomes em construções em que o verbo principal da sentença se 
classifica na subcategoria de verbos REFLEXIVOS/PRONOMINAIS. Em 
específico, esta apresentação visa demonstrar os resultados parciais da pesquisa, 
obtidos a partir da descrição dos falares da comunidade de fala de Catalão-GO. A 
pesquisa está sendo desenvolvida a partir dos parâmetros teóricos e 
metodológicos das teorias da Sociolinguística de base variacionista, mais 
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especificamente nos pressupostos dos estudos da Variação e Mudança 
Linguística, a partir das concepções de língua e sociedade propostas por Labov 
(2008) e Weinreich, Labov e Herzog (2006), porém sem perder de vista as 
heranças históricas da formação do Português Brasileiro (PB), conforme Faraco 
(2005), Coutinho (1976) e outros, sob um olhar pancrônico, quando a língua é 
descrita na perspectiva sincrônica, mas sem se distanciar totalmente dos aspectos 
da sua formação histórica. Os resultados da pesquisa foram obtidos por meio das 
análises dos aspectos qualitativos e quantitativos, com procedimentos das 
pesquisas etnográficas, por meio da coleta, análise e tabulação dos dados. As 
coletas foram realizadas por meio de entrevistas orais e pesquisa experimental 
induzida, priorizando os dados da língua em uso efetivo pela comunidade de fala 
estudada. Os dados foram descritos, tabulados e comparados entre si, 
considerando as variáveis linguísticas e sociais.  
 
Palavras-chave: Variação/Mudança. Pronomes. Verbos 
reflexivos/pronominais. 
 

DISCURSIVIDADES, BIOPOLÍTICA E HISTORIOGRAFIA SOCIAL 
EM EXCERTO DO SEC. XIX 

 

Tascira Santonastaso (Universidade Estadual de Maringá) 

(O presente artigo pretende propor uma análise qualitativa pautada em excertos 
coletados no o esboço critico O Brasil mental (1898), de Sampaio Bruno. O 
problema geral a ser considerado é o da autonomia do português do Brasil, por 
isso o este artigo justifica-se pela necessidade de estudos linguísticos voltados ao 
diacronismo que contribuam com aqueles que buscam desvelar a história do 
português brasileiro, e, especificamente, os acontecimentos discursivos, do 
século XIX, subjacentes aos jogos de verdade que permitiram, e ainda permitem, 
a manutenção da governamentalidade e da biopolítica no cenário lusófone.   
 

Palavras-chave: Historiografia social, Língua Brasileira, Brasil Mental. 
 
 

ST 18: Leitura e escrita: práticas sociais de linguagem em 
contextos de ressignificação 

 

LEITURA E ESCRITA: PRÁTICAS SOCIAIS DE LINGUAGEM EM 

CONTEXTOS DE RESSIGNIFICAÇÃO 

 

Profa. Dra. Raimunda Gomes de Carvalho Belini (IFPI) 

Profa. Dra. Maria Angélica Freire de Carvalho (UFPI)  

As formas de comunicação se ampliaram e novas competências são exigidas dos 

sujeitos, cabendo observar e dominar a funcionalidade comunicativa da língua. 

A construção dos enunciados, os aspectos sociais e interativos que envolvem o 
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sistema de linguagem são perspectivas que passam a problematizar a prática 

do ensino de línguas. Trata-se de argumentos formulados a partir de estudos 

que consideram a língua como um sistema semântico atuante no contexto 

social e representativo de uma sociedade heterogênea e dinâmica, 

desenvolvidos por Halliday (1985; 2004); Neves (1997), Marcuschi (2000), 

dentre outros estudiosos. Essa complexidade em que se mostram os textos e se 

pratica leituras, nos vários ambientes, especialmente do ensino, é tratada com 

atenção na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), que 

parte do pressuposto de um aluno-leitor integrado à cultura digital, que se 

comunica por meio de modalidades plurais de linguagem, entendendo escrita 

e leitura como atividade funcional e multimodal. É esse o sujeito na e da escola, 

de quem se exigem novos e diferentes modos de ler, de escrever, de se 

expressar, de interagir imersos em uma sociedade com diferentes graus de 

letramento. Nesse sentido, ensejamos abrigar no Simpósio “Leitura e escrita: 

práticas sociais de linguagem em contextos de ressignificação” pesquisas, 

estudos, reflexões de cunho teórico-metodológico sobre texto e leitura na 

perspectiva de produção de sentidos circulantes para atuação social, 

reconhecendo o funcionamento da linguagem e suas interfaces. 

Palavras-chave: Linguagem. Ensino. Leitura. Escrita.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 18: 

 

EM CONTRAPONTO: A DIMENSÃO TÉCNICA E A DIMENSÃO 
ESTÉTICA DA LEITURA 

Maria Aurora Neta (UEG) 

Esta discussão objetiva pôr em cena a leitura considerando duas de suas 
dimensões. A dimensão técnica que se caracteriza como inteligível e configura-se 
pela relação que estabelece com o leitor a partir do linguístico. A dimensão 
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estética se caracteriza como perceptiva e mobiliza no leitor a percepção, o ver, o 
sentir e o refletir numa dinâmica que passa pelo referente, mas nele não se esgota, 
suscitando no sujeito leitor outra forma de perceber e significar as leituras que 
chegam até ele. Logo, afirma-se que a dimensão técnica se efetiva na 
materialidade linguística e é percebida por meio de uma razão prática com vistas 
a respostas. No contraponto, a dimensão estética é percebida no movimento da 
percepção, do olhar, do sentir e vai além daquilo que o linguístico dá a ler, 
constituindo-se como experiência estética. Os fundamentamos deste trabalho 
estão nas reflexões feitas por Walter Benjamin (1994; 2012b) sobre experiência, 
história, memória e estética, bem como noutros estudiosos que discutem a 
temática por meio de um pensamento dialético. Ainda, articulam-se com a 
história da leitura e da formação de leitores com Abreu (1999), Chartier (1999), 
Darnton (1992), Gagnebin (2004; 2006), Jimenez (1999).  

Palavras-chave: Leitura. Leitor. História. Estética. 
 
 

LEITURA COMO INSTRUMENTO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DO 
PRESO EM COLINAS – MA 

 
Elane de Lima Silva (UEMA) 

 
O presente artigo tem como objeto de estudo a leitura como instrumento de 
recuperação social do preso, a pesquisa foi realizada na unidade prisional de 
ressocialização de Colinas, cujo objetivo geral é analisar a possibilidade de 
recuperação dos detentos, através do desenvolvimento do hábito da leitura 
durante sua permanência na prisão e, de maneira mais específica, saber quais 
benefícios este trabalho propiciará para a penitenciária e para a sociedade. No 
que se refere a metodologia, apresentamos o referencial teórico com a abordagem 
de renomados autores que tratam da importância da leitura e do seu papel na 
formação do indivíduo, bem como, de alguns artigos da LEP. Todavia, para o 
aprofundamento do tema, realizamos uma pesquisa de campo, explorando o viés 
quantitativo e qualitativo, com aplicação de questionários com perguntas 
fechadas para os detentos e entrevista com o diretor da UPR-COLINAS. 
Entendemos, diante disso, que é necessário o desenvolvimento de projetos de 
incentivo a leitura e implantação de bibliotecas em todas as penitenciárias, para 
que esses sentenciados tenham acesso a leitura de qualidade e tenham uma 
alternativa para sua recuperação social, iniciada pelos benefícios que a leitura 
proporciona. 
 
Palavras-chave: Importância da leitura. Recuperação Social. Prisão. 
 
 

LEITURA E DISCURSO 
 

Janete Abreu Holanda (UEG) 
 
Este trabalho tenta responder ao seguinte questionamento: como estão as 
práticas dos alunos(as) estagiários(as) no momento de regência em sala de aula 
durante o Estágio Supervisionada de Língua Portuguesa e Literatura, do curso de 
Letras, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Cora Coralina, em relação ao 
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ensino-aprendizagem de leitura na perspectiva discursiva? Partimos da hipótese 
de que nesse momento não há a inserção de enfoque discursivo nas propostas de 
leitura de texto, porque esses alunos(as) só puderam ter conhecimento do estudo 
do discurso no último período por meio da Disciplina Estudos do discurso. Esta 
pesquisa, de base interpretativista, fundamenta-se em princípios teóricos da 
Análise do Discurso de linha francesa vertente fundada por Michel Foucault bem 
como recorre às teorizações advindas do Círculo de Bakhtin. Para isso, 
analisaremos (1) o ementário do curso e os programas das disciplinas, a fim de 
verificarmos as ementas das disciplinas selecionadas para a análise, observando 
se elas abriam espaço para a introdução de novas perspectivas teóricas para o 
ensino de língua em perspectiva discursiva e (2) os planos de aula dos estagiários. 
 
Palavras-chave: Leitura. Discurso. Prática de Ensino. Estágio Supervisionado. 
 
 
 

O LEITOR NA CONTEMPORANEIDADE: REFLEXÕES TEÓRICAS 
 

Cíntia Maria Barbosa de Sousa – (UFPI) 

Atualmente, com o advento da tecnologia, a leitura está presente nos mais 
diferentes suportes e contextos, seja impresso ou digital. Tal prática é um dos 
pilares da educação básica na área de Língua Portuguesa. Diante disso, é 
importante que a escola e os professores reflitam sobre a formação dos leitores 
na atualidade. Partindo desse pressuposto, esta pesquisa objetiva analisar e 
refletir como os documentos oficiais da educação e os teóricos da área versam 
sobre os leitores da contemporaneidade e quais as implicações para a formação 
dos leitores na educação básica. Este estudo é bibliográfico, baseado nos 
pressupostos teóricos do documento oficial da educação, BNCC (2017) do ensino 
fundamental; leitura, (SOLÉ, 1998); leitura e letramento no contexto digital, 
(ALEXANDRE, 2019, RIBEIRO, 2008, COSCARELLI e CORTI, 2014), entre 
outros. As reflexões demonstram que o leitor contemporâneo precisa mobilizar 
diferentes estratégias para os diferentes suportes, no entanto, a sua desenvoltura 
enquanto leitor independe do meio, ou seja, será um bom ou mal leitor nos 
diversos contextos e suportes que estiver inserido. Tais implicações demonstram 
que é importante que os professores possam mediar a formação de leitores 
críticos, ativos e participativos nas diferentes situações que os alunos se 
encontrem, com vista a uma boa escolha de textos, de fontes e de informações. 
 
Palavras-chave: Leitura. Letramento digital. Educação básica.  
 

A GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA 
 

Jenifer Ianor de La Fuente (UFSCAR) 
 

A presente pesquisa propõe um olhar sobre o lugar da gamificação no ensino de 
língua portuguesa, com foco no trabalho com a leitura literária, no Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. Seu objetivo é refletir sobre a importância da 
utilização de componentes de gamificação na prática docente de forma que a 
aprendizagem se torne mais ativa, mais significativa e mais atraente aos 
estudantes. Para este propósito, realizou-se uma revisão teórica sobre o uso de 
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jogos, games e gamificação na educação, identificaram-se procedimentos 
didáticos utilizados no trabalho de docente de língua portuguesa — especialmente 
no que concerne à leitura literária—, e aplicaram-se questionários com 
professores do Ensino Fundamental II. Assim, visamos a realizar uma associação 
entre uma melhor aprendizagem em língua portuguesa e o desenvolvimento 
dessas práticas em sala de aula. 
 

 
A EMERGÊNCIA DE MULTILETRAMENTOS NA ESCOLA: 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR 
DE GÊNEROS DIGITAIS  

 
Raíssa Martins Brito (UFPI)  

Maria Angélica Freire de Carvalho (UFPI)  

As mídias digitais e a internet têm propiciado novas formas de ler, de escrever, de 
se comunicar, ou seja, de interagir socialmente. Diante desse contexto, um dos 
desafios atuais da escola está ligado ao desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao letramento digital e à produção de textos multissemióticos, que 
exploram a multiplicidade de semioses. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 
sugerir atividades de produção de textos com foco no ensino de gêneros digitais. 
Para a realização deste estudo, recorreremos às diretrizes da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), com o propósito de elaborar alternativas de 
atividades com base no que esse documento indica em relação à produção de 
textos multissemióticos e às Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs). Como embasamento teórico para este estudo, fundamentamo-nos em 
Gomes (2019), Brasil (2018), Ribeiro (2018), Rojo; Moura (2012), Marcuschi; 
Xavier (2010), Dias; Novais (2009), Araújo (2007). Metodologicamente, este 
trabalho está pautado em uma pesquisa-ação à luz de uma perspectiva empírica, 
sob uma abordagem qualitativa, visto que indicaremos algumas propostas de 
atividades de produção de textos em ambientes virtuais, com o intuito de 
promover mudanças na condução do ensino e, por conseguinte, contribuir para a 
formação de alunos multiletrados. Assim, este estudo é de fundamental 
importância para os professores de Língua Portuguesa desenvolverem 
habilidades de escrita basilares em sala de aula, no que se refere à produção de 
textos eletrônicos, a fim de que os alunos possam se sobressair diante das diversas 
demandas comunicativas contemporâneas. 
 
Palavras-chave: Gêneros Digitais. Produção Textual. Multiletramentos. Base 
Nacional Comum Curricular. 

 
ESTRATÉGIAS DE INTENSIFICAÇÃO EM PRODUÇÕES TEXTUAIS 

DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Ana Ligia Scaldelai-Salles (UNESP/IBILCE) 
 
A intensificação constitui um processo cognitivo avaliativo do mundo muito 
produtivo na língua portuguesa, uma vez que as expressões intensificadoras 
carregam consigo juízos de valores positivos ou negativos, indicam o grau de 
comprometimento do falante em relação ao que é dito, além, obviamente, de 
funcionar como um recurso de expressividade do falante. A intensificação gradua 



 

 

152 

subjetivamente como as experiências são vividas e como são referidas por parte 
do falante, por isso o falante explora as mais variadas formas e maneiras de 
transmitir o que pensa, o que deseja, o que espera (COSTA, 2010). Sendo assim, 
nosso intuito neste trabalho é verificar quais são as estratégias de intensificação, 
tais como os advérbios de intensidade, a repetição, a silabação, os subesquemas 
intensificadores (SCALDELAI SALLES, 2020) entre outras, mais utilizadas pelos 
alunos ao redigirem sua produção textual. Para tanto, visando à produção do 
gênero textual relato de experiência, com o público discente de Ensino 
Fundamental II de uma rede de ensino pública do interior de São Paulo, 
aplicamos o modelo de Sequência Didática desenvolvido por Dolz; Noverraz; 
Schneuwly (2011). A pertinência do presente trabalho justifica-se pelo fato de que 
os educadores poderão nortear o ensino de análise linguística de forma reflexiva, 
conforme a Base Nacional Comum Curricular prevê. Findada a pesquisa, 
pudemos observar quais foram as estratégias mais utilizadas na escrita dos alunos 
ao narrarem uma experiência marcante, e de certa forma, analisar como o ensino 
do recurso da intensificação, tem se concretizado em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Produção textual. Sequência didática. Intensificação. Ensino.  

 
 

SUJEITOS ATRAVESSADOS PELA BARBÁRIE: A ARTE COMO 
CAMINHO DE HUMANIZAÇÃO 

 
Amanda Cristina Teixeira de Oliveira (UEG - Câmpus Cora Coralina) 

 
Existem na história das sociedades momentos que marcaram sua época tendo 
como consequências verdadeiros crimes contra a humanidade. Auschwitz foi um 
marco na história, no que concerne ao desenvolvimento social e humano, 
desencadeando resquícios da barbárie até os dias atuais. Utilizando das teorias 
de Adorno (2006), Hannah Arendt (1989), entre outros filósofos e historiadores, 
desenvolvemos um trabalho de pesquisa voltado para a conscientização da 
sociedade em relação ao modo com o qual educamos nossos jovens. A princípio, 
foi feito um levantamento histórico discutindo os principais fatos desencadeados 
pela barbárie na primeira metade do século XX, em seguida, buscamos abranger 
um pouco mais, considerando a prática social elemento fundamental para um 
melhor desenvolvimento cultural e humano. Essa pesquisa pretendeu discutir o 
uso da literatura como veículo humanizador, problematizando os efeitos da 
barbárie política, capitalista e hegemônica que ainda habita em nosso meio. 
Outro objeto de estudo dessa pesquisa, O diário de Anne Frank, foi analisado a 
partir de concepções filosóficas que consideram o estudo das literaturas uma 
prática significativa para si e para os alunos (COSSON, 2006). Outras 
abordagens, também, foram discutidas como o letramento literário e práticas 
pedagógicas de leitura, produção e levantamentos críticos na sala de aula; a 
utilização do cinema no processo de ensino-aprendizagem, buscando elencar do 
que fora absorvido, pontos chaves para uma verdadeira emancipação na forma 
de produzir conhecimento. 
 
Palavras-chaves: Humanidade, Conscientização, História, Conhecimento. 
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LEITURA LITERÁRIA: CONTRIBUIÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

 
Flávia Batista de Sousa (UERN) 

 
Este trabalho resultou da observação e da atuação durante o Estágio 
supervisionado II do curso de Pedagogia do CAP/UERN, um trabalho sobre 
leitura literária como recurso mediador dos conteúdos a serem abordados no 
currículo escolar em uma perspectiva docente, que foi realizada Escola Estadual 
Doutor Xavier Fernandes, na cidade de Patu no Rio Grande do Norte no quinto 
ano do ensino fundamental no turno matutino. Teve como objetivo geral: analisar 
as concepções docentes em relação leitura literária como incentivo para o 
desenvolvimento das disciplinas escolares, e como objetivos específicos 
identificar na prática docente a leitura como forma auxiliadora para se trabalhar 
diversos conteúdos contidos no currículo escolar; e compreender o trabalho 
docente com a leitura na sala de aula. Esse trabalho é de caráter qualitativo, e foi 
utilizada como metodologia a observação e intervenção com os alunos. Nesse 
pensar, este trabalho está fundamentado nas reflexões teóricas de: Cagliari 
(1995), Jouve (2002), Freire (2011), Cosson (2014), Colomer (2007), dentre 
outros. Foram abordadas as contribuições da leitura literária no desenvolvimento 
escolar do aluno na perspectiva interdisciplinar. Foi observado o 
desenvolvimento do gosto pela leitura, como maior interesse pelos conteúdos 
apresentados em sala de aula, elevando o imaginário das crianças quando 
trabalhado obras literárias. Quando desenvolvida atividades de leitura e 
produção textual, a maioria dos alunos desempenharam de maneira satisfatória. 
Dessa forma a leitura poderá ser em todos os sentidos, um real instrumento 
contribuinte nas mediações do conhecimento, e somar para um aprender mais 
diversificado que se adeque as necessidades atuais.  
 
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Currículo escolar. Recurso mediador. 
 
 

LETRAMENTO INFORMACIONAL E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
 

Marco André Franco de Araújo (UFG) 

Éderson Saraiva (UFG) 

Na sociedade atual, os aparatos tecnológicos implicam o processo de ensino e 
aprendizagem, uma vez que os alunos têm acesso a uma gama variada de 
informações por meio desses recursos. Assim, as práticas de letramento 
informacional visam levar o aluno a ser mais autônomo no processo de busca e 
uso de informações em suas produções textuais. Dessa forma, discutimos, neste 
trabalho as conclusões de uma pesquisa realizada acerca das práticas de 
letramento informacional na escola pública e como essas práticas podem 
influenciar o processo de produção textual dos alunos de educação básica em uma 
escola pública. Amparamos este estudo nos conceitos de letramento 
informacional discutidos por (CAMPELLO, 2003, 2006; CARVALHO, 2014; 
GASQUE, 2010, 2012), entre outros como, também, em estudos que apresentam 
o processo de produção escrita (GERALDI, 1984; KOCK, 2001; MARCUSCHI, 
2008), entre outros. Em relação à metodologia adotada, o estudo se configura 
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como uma pesquisa qualitativa de caráter documental, uma vez que buscamos 
entender como as práticas de letramento informacional podem ser eficazes nas 
produções textuais dos alunos por meio de seus textos. Para a coleta de dados, 
nos valemos das atividades feitas pelos alunos e que nos permitiu evidenciar que 
ao se trabalhar com o letramento informacional os educandos passam a ter maior 
competência em suas produções textuais, trazendo para os seus textos maior 
riqueza de informações ao serem contrastadas com os textos produzidos somente 
com o seu conhecimento prévio. Nesse sentido, este estudo nos remete que o 
aluno, ao estar inserido nas práticas de letramento informacional, conseguiram 
produzir textos mais concisos e coerentes e com maior nível de argumentação. 
Assim, percebemos a importância que esse trabalho tem, pois torna os alunos 
mais competentes em informação e as utilize de forma coerente e significativa em 
seus textos. 

Palavras-chave: Letramento informacional. Produção textual. Competência 
informacional. 
 

 
ACESSO AO LIVRO LITERÁRIO E A AQUISIÇÃO DE CAPITAL 

CULTURAL 
 

Tálita de Oliveira Borges (CEPAE/UFG) 

A formação de leitores é um tema muito debatido nas escolas e universidades, em 
que um dos eixos discutidos é o acesso ao livro literário que por vezes, no Brasil, 
é dificultado por condições geográfico-econômicas. Destarte, há a elitização do 
livro no Brasil. Neste contexto, o presente artigo busca responder à questão 
norteadora/mobilizadora: o acesso ao livro literário é uma possibilidade de 
acúmulo de capital cultural? Para tanto, a pesquisa tem como objetivo discutir 
sobre aspectos da formação do leitor jovem, enfatizando o acesso ao livro literário 
e apresentar uma discussão teórica acerca dos conceitos de capital cultural. A 
escolha teórica inclui estudos sobre a formação do leitor literário e os conceitos 
de capital cultural e está embasado em Paulino (2001); Kramer (2000); Cândido 
(2005); Zilberman (1991); Llosa (2009); Bourdieu (1999 e 2009). As 
considerações da pesquisa poderão auxiliar professores a refletirem sobre o 
direito à literatura como bem simbólico, importante para a formação humana do 
aluno de Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Literatura. Acesso ao livro literário. Formação de leitores. 
Capital Cultural. 
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ST 19: Língua, texto e discurso em diálogo: contribuições 

do Círculo de Bakhtin para a educação linguística 

 

LÍNGUA, TEXTO E DISCURSO EM DIÁLOGO: CONTRIBUIÇÕES 

DO CÍRCULO DE BAKHTIN PARA A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA 

Profa. Dra. Carla Janaína Figueredo (UFG) 

Profa. Ma. Layssa Gabriela Almeida e Silva Mello (CEPAE/UFG) 

As contribuições teóricas do Círculo de Bakhtin têm fundamentado inúmeras 

pesquisas voltadas à educação linguística. Dentre essas contribuições está, 

primeiramente, a concepção do Círculo sobre língua, a qual a compreende 

como uma prática social que se materializa por meio das interações entre os 

indivíduos e os enunciados orais e/ou escritos proferidos por eles (BAKHTIN, 

2011). Em segundo lugar está o diálogo entre o Eu e o Outro, elemento essencial 

para que esses sujeitos se (re)construam continuamente, transformando os 

espaços que ocupam. Nesse sentido, o Círculo concebe o sujeito como um ser 

pensante, responsável pelos seus atos e que se desenvolve em seu existir e agir 

(BAKHTIN, 2010). Se partimos do princípio dialógico bakhtiniano, 

compreendemos que o contexto da sala de aula de línguas torna-se 

potencializador de práticas discursivas, pelas quais seus atores podem explorar 

suas constituições responsivas, responsáveis, dialógicas e agentivas em 

benefício de seus interlocutores, de seus espaços e de si mesmos (BAKHTIN, 

1997; FIGUEREDO, 2007, 2012; BASTOS, FIGUEREDO, 2018). Dentro dessa 

perspectiva, ensinar e aprender línguas ultrapassam os limites do sistema 

linguístico de modo a promover sujeitos autores de suas vozes, sensíveis às 

necessidades do Outro e conscientes do poder social, cultural e ideológico 

exercido pela língua apropriada por ele. Diante do exposto, o objetivo deste 

simpósio temático consiste em propor um espaço de diálogo e 

compartilhamento de pesquisas aplicadas ao ensino e aprendizagem de línguas 

sob o viés do Círculo de Bakhtin, com enfoque no texto e no discurso. 

Palavras-chave: Língua. Prática social. Diálogo. Agência. Educação 

linguística.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 19: 

 
O ENSINO DA PONTUAÇÃO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS 
OFICIAIS: O FUNCIONAMENTO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO NO 

TEXTO 
Ana Maria da Silva (UFRPE) 

O artigo, "O Ensino da pontuação de acordo com documentos oficiais: o 
funcionamento dos sinais de pontuação no texto", objetiva apresentar de que 
forma documentos como: os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998), os 
Parâmetros Curriculares para a Educação Básica de Pernambuco - PCE (2012) e 
a Base Nacional Curricular Comum - BNCC (BRASIL, 2017) norteiam o ensino do 
conteúdo pontuação na Educação Básica e como o uso da pontuação garante 
significados ao texto.   Assim, para efeito de análise utilizamos um corpus 
constituido dos documentos acima citados, além de referenciais teóricos e 
pressupostos bakhtinianos que dialogam com o texto e a construção de sentidos 
por meio do emprego adequado dos sinais de pontuação. Especificamente nessa 
pesquisa, discutimos as formas pelas quais cada documento oficial propõe o 
ensino da pontuação na educação básica; se este se dá por meio de frases isoladas 
ou através de textos. Após feita a constatação das propostas pelos documentos, 
observamos que o emprego adequado dos sinais de pontuação não tem só a ver 
com estilo, como propagam alguns estudiosos, mas ficou claro que a pontuação 
muitas vezes é colocada de forma intuitiva e que seu emprego pode ser sintático, 
semântico ou pragmático. Buscamos respaldo para a nossa pesquisa na teoria de 
Bakhtin (2006), Bechara, (2015), Beltrão (1999), PCN (1998), PCE (2012), BNCC 
(2017), dentre outros. Vimos a necessidade de que em outros trabalhos possamos 
apresentar o emprego da pontuação no texto exemplificando o caráter sintático, 
pragmático, estiloso e semântico. 

 
Palavras-chave: Pontuação. Ensino. PCN.  PCE. BNCC. 
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A LEITURA BAKHTINIANA DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE 
NIETZSCHE, EDGAR ALLAN POE E MACHADO DE ASSIS 

 
Enrico de Castro Carvalho Silva (UNITAU) 

 
o tema deste estudo é uma abordagem interdisciplinar entre Literatura Brasileira, 
Literatura Norte-Americana e Filosofia Alemã sob o enfoque da teoria 
bakhtiniana sobre relações dialógicas. O objetivo deste estudo foi verificar as 
relações dialógicas entre a perspectiva niilista de Friedrich Nietzsche – que 
propõe uma reflexão sobre valores morais instituídos como verdade universais – 
e os elementos estéticos presentes nos contos O Gato Preto de Edgar Allan Poe e 
O Enfermeiro de Machado de Assis – que apresentam personagens fora no ideal 
maniqueísta de conduta humana. O aporte teórico se refere ao conceito de 
niilismo consolidado por Nietzsche (2005), à concepção de dialogia de Bakhtin 
(2011) e Volóchinov (2018) e a concepção de Bauman (2004) sobre as dinâmicas 
sociais. O procedimento metodológico de análise qualitativa do tipo documental 
privilegiou uma abordagem interpretativa dos enunciados de Nietzsche, 
Machado e Poe com base na teoria linguística de Bakhtin. Os resultados deste 
estudo evidenciaram que a exposição da dialogia entre os enunciados filosófico e 
literários possibilita uma compreensão mais completa dos processos de 
significação atrelados a leitura, além disso foi possível verificar o desenho do 
discurso atrelado aos protagonistas da literatura e os protagonistas das relações 
sociais.  
 
Palavras-chave: Dialogia. Niilismo. Literatura.  
 

LINGUAGEM, RESPONSABILIDADE E ENSINO: UMA VISÃO 
BAKHTINIANA 

 
Cláudio Primo Delanoy (PUCRS) 

Não podemos pensar em sociedade sem pensar em linguagem. Porém, a 
linguagem não influencia unicamente a organização externa da sociedade. 
Pensadores do Círculo de Bakhtin defendem que nosso pensamento somente é 
possível porque temos linguagem: nossa consciência é formada por discursos 
interiores formados por palavras promotoras da nossa relação com o exterior. 
Assim, o tema deste trabalho é a linguagem enquanto meio de ocuparmos um 
lugar singular no mundo e, então, a responsabilidade assumida ao produzirmos 
discurso. Também abordamos as implicações dessa perspectiva de linguagem ao 
ensino, já que pode alterar o trabalho de leitura e produção textual nas escolas. 
Como objetivos, elencamos (i) explicar a linguagem enquanto um ato ético e 
responsável do ser falante e (ii) discutir influências dessa concepção para o ensino 
de leitura e de produção textual. Como metodologia, buscamos nas obras do 
Círculo de Bakhtin aqueles conceitos fundamentais para responder aos nossos 
objetivos, notadamente ato ético, enunciação, dialogismo, signo ideológico, 
compreensão responsiva, heterodiscurso, entonação. Os resultados apontam que 
o ser humano sempre se mostra pela sua produção discursiva: como vê o mundo, 
como vê o outro e como vê a si mesmo. Neste processo de ação pela linguagem, 
ele assume responsabilidade pelo que diz, pelo que escreve, pelo que deixa 
implícito, mas também pelo que faz o outro fazer, faz dizer ou mesmo faz calar. O 
ensino por meio dessa perspectiva prioriza o estudante, que percebe a sua voz 
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como dotada de responsabilidade, e assim pode exercer maior papel 
transformador na sociedade. 
 
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Ato Responsável. Ensino. 
 

 
GÊNEROS TEXTUAIS LITERÁRIOS EM LÍNGUA INGLESA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: POR UMA EDUCAÇÃO RESPONSIVA-
RESPONSÁVEL 

 
Layssa Gabriela A. e S. Mello (CEPAE/UFG) 

 
Este trabalho é um recorte da minha pesquisa de doutoramento intitulada 
“Compreensão e produção escrita de textos literários em língua inglesa (LI): 
práticas dialógicas e colaborativas em foco”. Nesta comunicação oral busco 
apresentar a possibilidade de promover a compreensão, discussão e produção de 
textos literários em LI com uma turma do oitavo ano do ensino fundamental de 
uma escola pública da cidade de Goiânia, Goiás. O objetivo reside em não utilizar 
esses textos como um mero pretexto para se discutir aspectos gramaticais tendo 
em vista que são altamente polissêmicos e refletem as culturas de um povo 
(BAKHTIN, 2017; BEZERRA, 2017). Desse modo, defendo que a leitura, a 
discussão e a produção de textos literários favorecem a promoção de práticas 
dialógicas e discursivas desses sujeitos de modo a assegurar uma educação 
responsiva-responsável, isto é, que tenha o Outro como prioridade e que garanta 
o conhecimento do mundo (KRAMER, 2013). 
 
Palavras-chave: Educação linguística. Inglês. Literatura. Educação Básica. 
 

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
REFLEXÕES, REFRAÇÕES E VALORAÇÕES DE PROFESSORAS DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA DE TAQUARAL DE GOIÁS 

Christianno Almeida de Souza (UFG) 

Carla Janaina Figueredo (UFG) 

O que as práticas discursivas de professoras de língua inglesa revelam sobre o 
processo de ensino-aprendizagem dessa língua estrangeira no espaço de escola 
pública de Taquaral de Goiás? Esta pesquisa busca através de seu objetivo 
compreender, por meio das práticas discursivas e ações pedagógicas das 
professoras de inglês, as reflexões, refrações e valorações que influenciam o 
ensino-aprendizagem da língua inglesa no contexto em questão. Sendo assim, 
fizemos um estudo de caso com a abordagem qualitativa-interpretativista e 
utilizamos, até o momento, o questionário com perguntas abertas e fechadas e a 
autobiografia dirigida. Para este estudo, contamos com a participação de sete 
professoras que atuaram ou atuam neste contexto desde 1995 até os dias atuais. 
Este trabalho conta com autores como Bakhtin (2014), Faraco (2009), Paiva 
(2003), Brito e Schmitz (2009), Brait e Melo (2017) e outros para apoiar tanto o 
referencial teórico quanto as discussões referentes aos dados gerados. Até o 
momento, pudemos entender, através do material empírico coletado, que as 



 

 

159 

participantes gostam da língua inglesa e de lecioná-la, no entanto, todas 
pontuaram que é muito difícil ensinar a língua estrangeira, porque, para elas, os 
alunos têm dificuldade na aprendizagem e não conseguem acompanhar 
atividades mais complexas como as que envolvem a fala. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Práticas discursivas. Escola Pública. Ensino-
aprendizagem. 

AGÊNCIA E DIÁLOGO EM BAKHTIN:  
CONTORNOS ESSENCIAIS PARA A SALA DE ALA DE LÍNGUAS 

 
Carla Janaina Figueredo (UFG)  

 
Dentre os inúmeros conceitos de agência e de diálogo, a concepção construída por 
Bakhtin em sua filosofia da linguagem esclarece que agir e produzir sentidos 
dialogicamente são atributos de todo sujeito sócio-historicamente e 
culturalmente situado. É com base nessa concepção bakhtiniana que discuto a 
constituição agentiva e dialógica dos principais participantes do processo ensino-
aprendizagem de línguas (professores e alunos) e suas responsabilidades ético-
responsivas para com os seus interlocutores, seus espaços de atuação e si 
mesmos. Para elucidar tais discussões, defendo que o constante processo de 
ressignificação vivido pelos atores da sala de aula de línguas deve assumir o seu 
compromisso com uma apropriação viva da língua estudada e com a formação de 
sujeitos que saibam agir em favor de suas localidades a fim de expandir seu 
caráter dialógico e intercultural em prol de uma sociedade mais justa. 
 

APRENDIZAGEM DA ESCRITA DAS LÍNGUAS DE SINAIS (ELiS): 

CONCEPÇÕES, VALORAÇÕES E AVALIAÇÕES CONSTRUÍDAS POR 

GRADUANDOS DE LETRAS: LIBRAS DA UFG 

Fabiane Ferreira da Silva Moraes (UFG) 

O presente trabalho tematiza sobre a escrita da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) e tenciona apresentar e problematizar as concepções, valorações e 

avaliações dos graduandos de Letras: Libras da Universidade Federal de Goiás 

acerca da sua aprendizagem. O trabalho objetiva discutir as posturas valorativas 

e ideológicas que sustentam os enunciados sobre a escrita de sinais, compreender 

as possíveis implicações advindas dessas percepções para a futura prática docente 

dos graduandos e comparar as concepções dos docentes e discentes sobre a 

escrita da língua de sinais, especificamente sobre o sistema de Escrita das Línguas 

de Sinais (ELiS). Para tanto, será realizada uma pesquisa qualitativa com os 

acadêmicos e professores da disciplina de Escrita de Sinais II do curso de Letras: 

Libras da Universidade Federal de Goiás, campus Samambaia. A coleta de dados 

se dará por meio de questionário com perguntas semiabertas, sessões reflexivas 

e entrevistas semiestruturadas. A interpretação dos dados se baseará nas 

contribuições teóricas de Bakhtin e Foucault em interface com os estudos sobre a 

escrita de sinais. 
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Palavras-chave: Libras. Surdos. Escrita de Sinais. Valorações. 

 

ST 20: Linguística de Córpus: descrição e ensino 
 

LINGUÍSTICA DE CÓRPUS: DESCRIÇÃO E ENSINO 

Prof. Dr. Eduardo Batista da Silva (POSLLI/UEG) 

Levando em consideração os debates, desafios e propostas que se apresentam 

na Linguística na contemporaneidade, o presente simpósio insere-se em um 

momento no qual a Linguística de Córpus amplia sua presença e apresenta-se 

como uma linha de destaque no âmbito dos estudos linguísticos, mantendo 

interfaces com a descrição e ensino. Esse simpósio contempla, por um lado, as 

diferentes possibilidades de exploração do léxico nos estudos linguísticos de 

forma geral e, por outro, seu protagonismo em determinadas linhas teórico-

metodológicas da Linguística – com a pretensão de reunir estudos que tratem 

dos seguintes temas: 1) investigação teórica e/ou aplicada relativa ao ensino de 

línguas (materna e estrangeira); 2) descrição do léxico de línguas a partir de 

córpus; 3) prática de vocabulário em uma perspectiva quantitativa; 4) 

fraseologia mono, bi e multilíngue; 5) Estatística Lexical; 6) metodologia e 

compilação de córpus; 7) córpus de aprendizes; 8) desenvolvimento de material 

pedagógico; 9) softwares de processamento; 10) recursos online e 11) Estudos 

da Tradução. O simpósio pretende apresentar metodologias e ferramentas de 

análise, estimulando o desenvolvimento de novos trabalhos. Frente ao exposto, 

a fundamentação teórica que orienta o simpósio perpassa estudos que abordam 

especialmente a Linguística de Córpus (BERBER SARDINHA, 2004, 2012; 

BIBER, 2004, SINCLAIR, 2004), podendo contemplar de forma subsidiária 

outras linhas. Espera-se que ao final do simpósio os participantes entendam 

que os estudos que possuem o léxico como objeto de pesquisa podem recorrer 

à uma abordagem qualitativa, quantitativa ou quantiqualitativa, em função de 

vários fatores, dentre eles: os objetivos, córpus, software disponíveis e 

orientação teórico-metodológica do trabalho.  

Palavras-chave: Linguística de Córpus; Léxico; Língua Materna e Línguas 

Estrangeiras Modernas.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 20: 
 

 
LINGUÍSTICA DE CORPUS: AS REPRESENTAÇÕES DE ‘CRIANÇA E 

ADOLESCENTE’ NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Zeli Miranda Gutierrez Gonzalez (PUC-SP)  

Maísa dos Santos Souza (PUC-SP) 

 

o trabalho teve o objetivo de analisar as Representações Culturais dos itens 
‘criança e adolescente’ que permeiam nos discursos em registros brasileiros. 
Analisamos os termos de busca - ‘criança e adolescente’ - e seus respectivos 
plurais, por meio da produção de linhas de concordâncias e, observamos os itens 
mais recorrentes que acompanham esses termos, a fim de levantarmos as 
preferências semânticas, prosódias semânticas e prosódias discursivas 
estabelecendo as representações destes itens. Para tanto, usamos o maior corpus 
do português brasileiro Pt. TenTen disponível online. Faremos uso das teorias e 
os fundamentos da Linguística de Corpus (Berber, 2004 - 2009; Sinclair, 1991 - 
1996), além das Representações (Hall, 1997). Desse modo, a análise linguística 
dos nódulos investigados no corpus permitiu-nos verificar as representações 
culturais que permeiam em textos produzidos no Brasil e quais pensamentos 
caracterizam as ideologias que cercam os itens criança e adolescente. 
 
Palavras-chave: Representações Culturais, Linguística de Corpus, Corpus 
Pt.Ten.Ten 
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A LINGUÍSTICA DE CORPUS COMO MEIO DE ENGAJAMENTO DE 
ALUNOS DE CURSO TECNOLÓGICO COM PESQUISAS NA ÁREA DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Daniela Terenzi (IFSP) 

Cursos de graduação, exceto aqueles em que a língua estrangeira é parte da 
profissão como licenciatura em letras e tradução-intérprete, raramente possuem 
disciplinas de língua estrangeira em suas grades curriculares e tampouco é 
comum que os discentes se envolvam com pesquisa na área de línguas. Os cursos 
tecnológicos, por terem um foco diferente dos cursos de graduação convencionais 
como engenharias e licenciaturas, comumente apresentam a disciplina de inglês 
instrumental como componente curricular obrigatório (TERENZI, 2019) e, 
devido ao fato dessas disciplinas geralmente serem ofertadas no primeiro 
semestre do curso, há pouco engajamento dos alunos com os conteúdos, 
possivelmente porque ainda não tiveram contato com a área profissional e não 
compreendem ainda as necessidades e demandas do mundo do trabalho 
(AUGUSTO-NAVARRO et al, 2012). Dessa maneira, no contexto nacional, nota-
se pouco envolvimento dos alunos de graduação com pesquisas acerca da língua 
estrangeira para propósitos específicos e/ou ocupacionais e, portanto, docentes 
que atuam em tais cursos se deparam com o desafio de engajar tais alunos, 
desenvolver pesquisa nas quais eles (os alunos) sejam pesquisadores e mostrar a 
importância da disciplina de língua estrangeira. Considerando tais ponderações, 
a comunicação oral aqui proposta tem como objetivo apresentar pesquisas em 
andamento e já finalizadas na área da linguística de corpus (TAGNIN, 2009; 
COSTA, 2017; ALMEIDA; PRADO, 2011; PINTO; TERENZI, 2019) feitas por 
alunos de um curso de tecnologia com o intuito de fomentar a discussão sobre o 
papel desse trabalho na motivação, engajamento e formação dos futuros 
profissionais. 

Palavras-chave: Inglês para propósitos específicos. Cursos técnicos e 
tecnológicos. Linguística de corpus.  Pesquisa e engajamento de graduandos.    
 
 
EFEITO DA QUALIDADE LEXICAL NA AVALIAÇÃO DE REDAÇÕES 

EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Jeane Cardoso Costa (UEG/POSLLI) 

Eduardo Batista da Silva (UEG/POSLLI) 

Acreditando que o estudo lexical mereça mais destaque nas aulas de língua 
portuguesa, voltamos nossas atenções para o conteúdo lexical de redações 
escritas por alunos do 3º ano do Ensino Médio. Apresentamos uma prática de 
análise de redações que pode fornecer subsídios didático-pedagógicos para o 
professor. A presente pesquisa investiga o uso de vocabulário de faixas de 
frequência superiores, ou seja, mais formais, em redações em língua portuguesa, 
baseando-se em cálculos estatístico-lexicais para possibilitar uma análise 
quantiqualitativa de vocabulário. A fundamentação teórica foi orientanda pela 
Linguística de Córpus (BERBER SARDINHA, 2012; BIBER; REPPEN, 2015). 
Nosso principal propósito é descrever, analisar e problematizar o repertório 
lexical nas redações analisadas. Nosso objetivo específico é verificar a relação 
entre o vocabulário mais formal e a nota dos corretores. Utilizamos o software 
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Wordsmith Tools para o processamento de 10 redações. Participaram da pesquisa 
10 professores de produção textual, que avaliaram as redações em uma escala de 
0 a 10. Os resultados mostram que existe uma correlação positiva entre a 
quantidade de palavras mais formais no texto e a nota dos corretores. Esperamos 
trazer contribuições para a ampliação de conhecimentos acerca do léxico e das 
investigações que tratam de estratégias para a prática e conscientização de uso de 
vocabulário. 
 
Palavras-chave: Redações. Vocabulário. Linguística de Corpus. 
 

 

CORPUS DE APRENDIZES DE TRADUÇÃO COMO METODOLOGIA 
PARA A INVESTIGAÇÃO DE COLOCAÇÕES 

Adriane Orenha Ottaiano (UNESP) 

Emanoel Henrique Alves (UNESP) 

Este estudo trata da análise da tradução de colocações como parte de um projeto 
intitulado Corpus de Aprendizes de Tradução (CAT) que, juntamente com o 
projeto de pesquisa MUST - Multilingual Student Translation, tem como 
objetivo elaborar atividades didáticas por meio da observação das colocações 
traduzidas na direção tradutória português-inglês, envolvendo textos 
jornalísticos, oriundos de veículo de grande circulação no Brasil. Para esse tipo 
de investigação, pautamo-nos nos pressupostos teóricos da Linguística de Corpus 
e da Fraseologia, em especial de estudos focados nas colocações. A metodologia 
faz uso de ferramentas de gerenciamento de corpus, a fim de entender o 
comportamento colocacional extraído do CAT e do MUST, como também o uso 
de um corpus de referência para comprovar se as colocações levantadas são 
usuais ou não na língua de chegada. Dessa forma, conseguimos corroborar em 
quais momentos o tradutor, ainda em fase de aprendizagem acadêmica, 
apresenta ou não certo grau de ingenuidade quanto ao emprego desse tipo de 
fraseologismo e, assim, elaborar atividades com base nos modelos da Online 
English Collocation Platform, uma plataforma desenvolvida para o 
desenvolvimento da competência colocacional de aprendizes de tradução e da 
língua inglesa de modo geral.  

Palavras-chave: Corpus de Aprendizes de Tradução. Fraseologia. Colocações. 
Atividades Didáticas. Competência Colocacional.  
 
 

ATIVIDADES ORAIS PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 
EM FORMAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA BASEADA EM CÓRPUS 

Eduardo Batista da Silva (UEG/POSLLI/CNPq) 
 
Tratamos nesse trabalho do desenvolvimento da proficiência oral do professor de 
língua inglesa em formação. Para tanto, levamos em consideração o 
conhecimento de registros orais, a variação linguística nesses registros e as 
estruturas linguísticas recorrentes. O objetivo é apresentar atividades baseadas 
em córpus para professores de língua inglesa em formação, tendo como foco os 
agrupamentos lexicais (lexical bundles). Para embasar as reflexões, recorremos à 
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Linguística de Córpus (BENNETT, 2010; BERBER SARDINHA, 2010, 2019; 
BIBER, 1988; BIBER et al., 2007; CONRAD; HARTIG; SANTELMANN, 2020; 
EGBERT, J.; STAPLES, S.; BIBER, 2015; FRIGINAL, 2018; POOLE, 2018; 
REPPEN, 2012). Utilizamos o software Wordsmith Tools (SCOTT, 2010) e o 
Multidimensional Analysis Tagger (NINI, 2020) para processar o córpus 
composto por oito registros orais, com mais de 15 milhões de palavras. Quanto 
aos procedimentos metodológicos, na etapa de processamento, identificamos os 
agrupamentos lexicais que ocorrem em todos os registros orais, normalizamos as 
frequências e organizamos os agrupamentos em ordem descrescente. Na 
sequência, exploramos os registros em uma análise multidimensional. Por 
último, na etapa de preparação de material, elaboramos atividades especialmente 
para a produção oral e compreensão auditiva. Utilizamos os agrupamentos 
lexicais que ocupam as primeiras posições: I don't know, a little bit, I have to, do 
you want, oh my god, I'm going to, why don't you. Esperamos que as atividades 
proporcionem familiarização com o inglês falado, com ênfase em agrupamentos 
lexicais, com melhora na proficiência oral.   
 
Palavras-chave: Proficiência oral. Agrupamento lexical. Professor de língua 
inglesa em formação. Linguística de Córpus.  
 
 

A LEXICULTURA E A LINGUÍSTICA DE CÓRPUS NO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

 
Kyssila Divina Cândido Melo Macêdo (FAQUI) 

 
Língua e cultura são conceitos indissociáveis e, considerando que o ensino e 
aprendizagem de uma língua estrangeira englobe fatores socioculturais incutidos 
no léxico, tomamos por objetivo geral investigar as características culturais 
presentes em verbetes da língua inglesa extraídos do Oxford Guide to British and 
American Culture (OXFORD, 2010) a fim de corroborar tal premissa. Com 
relação aos objetivos específicos, destacamos: 1) comparar as acepções 
encontradas em Oxford (2010) e as ocorrências no córpus online de inglês 
americano (COCA); 2) evidenciar a carga cultural do léxico investigado a partir 
de atividades dirigidas; 3) Propor a aplicação de atividades com foco no léxico e 
nas questões culturais. Recorremos na fundamentação teórica à Lexicologia 
(NATION, 2004; BARBOSA, 2009), aos estudos acerca da competência 
intercultural (BYRAM, 2012; FANTINI, 2012; KRAMSCH, 1995) e à Linguística 
de Córpus (BERBER SARDINHA, 2004, 2012). A presente pesquisa pretende 
estimular o desenvolvimento da competência intercultural na aula de língua 
inglesa, por meio de atividades sugeridas para professores e aprendizes e aponta 
que os verbetes analisados estão em consonância com as definições apresentadas 
pelo Oxford Guide, embora ainda traga outras acepções advindas do córpus de 
referência.  
 
Palavras-chave: Lexicologia. Língua inglesa. Lexicultura. Linguística de 
Córpus. 
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ENSINO DE INGLÊS COM MÚSICA: MUITO MAIS DO QUE ‘FILL IN 
THE BLANKS’ 

Maria Claudia Nunes Delfino (FatecPG; PUC-SP) 

Tradicionalmente presente no ensino de inglês como língua estrangeira, a música 
tem sido um importante aliado do professor. Letras de música são textos ricos e 
formados a partir de uma linguagem natural que pode ser usado para o Ensino 
com um bônus extra: tais textos são conhecidos pelos alunos, o que ajuda a retirar 
a carga de um assunto desconhecido a ser tratado na aula. O problema é que 
poucas atividades com esse tipo de texto são exploradas, o foco, na maioria das 
vezes, acaba sendo na habilidade auditiva, onde exercícios de preencher os 
espaços em branco são os mais comuns, perdendo-se a oportunidade de explorar 
um texto conhecido dos alunos em todas as quatro habilidades, fala, escrita, 
audição e leitura. O objetivo desse trabalho é mostrar como letras de música 
podem até mesmo substituir o livro didático nas quatro habilidades através de 
um corpus de letras de músicas selecionadas por alunos de uma Faculdade de 
Tecnologia do Estado de São Paulo. Tais atividades foram desenvolvidas seguindo 
o arcabouço teórico-metodológico da Linguística de Corpus e, a partir de critérios 
de desenvolvimento de exercícios baseados em corpus formulados pela autora. 
Durante a apresentação, exemplos de como montar exercícios englobando as 
quatro habilidades e letras de música serão demonstrados a partir de ferramentas 
gratuitas, tais como AntConc.  
 
Palavras-chave: Letras de música; Linguística de Corpus; Exercícios   
 
 

VOCABULÁRIO ESCRITO DE ESTUDANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL À LUZ DA LINGUÍSTICA DE CORPUS 

Bruna Rodrigues da Silva (UFRGS) 

Este trabalho integra pesquisa de mestrado inserida no âmbito dos estudos 
lexicológicos. O foco da dissertação como um todo é a descrição e a análise do 
perfil de vocabulário escrito empregado por estudantes de Ensino Fundamental 
de escolas públicas. O corpus de estudo é composto por um conjunto de 154 
redações de alunos de 6º e de 8º ano (todas desidentificadas) de duas 
escolas/redes: uma do Estado do Rio Grande do Sul e outra do Município de Porto 
Alegre. O corpus de estudo é heterogêneo, na medida em que as propostas de 
produção são variadas. Como corpus de referência, é utilizado o CorPop 
(PASQUALINI, 2018). As redações manuscritas foram digitadas e processadas na 
ferramenta AntConc (ANTHONY, 2019), em bloco único, separado por escola. 
Para tanto, o corpus foi agrupado em dois conjuntos de textos, com quantidades 
iguais (77 redações) de cada escola. Com apoio da estatística linguística 
(BIDERMAN, 1978, 1998) e da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 
2004), esses dois conjuntos de textos foram descritos, analisados e contrastados 
entre si e com o corpus de referência. Os resultados indicam que a riqueza 
vocabular exibida nos textos dos alunos não tende a variar entre os dois conjuntos 
de textos analisados. Além disso, mostram que não há muita diversidade de 
palavras entre as redações das duas escolas. Por fim, o grupo de palavras com 
frequência um (hapax legomenon) manifesta a especificidade de cada conjunto 
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de redações, sendo o único responsável por apontar diferença ente os perfis de 
vocabulário escrito analisados. 
 
Palavras-chave: Vocabulário escrito. Redação escolar. Língua Portuguesa. 
Lexicologia. Linguística de Corpus. Escola pública. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE USO DE PHRASAL VERBS MAIS 

COMUNS: CONFLUÊNCIAS ENTRE LÉXICO, CÓRPUS E 
INTERCULTURALIDADE 

 

Rodrigo Borges Gonçalves (UEG) 
 
Tomamos como objeto de estudo os phrasal verbs (PV), itens lexicais formados 
pela sequência VERBO + PREPOSIÇÃO ou VERBO + ADVÉRBIO. Tratamos do 
padrão de uso dos PV, que, pela observação de distribuição em diferentes 
registros linguísticos, permite um estudo de níveis de formalidade (formal e 
informal) e modalidade de língua (fala e escrita). Para tanto, faz-se necessário 
uma abordagem integrada entre léxico, córpus e questões interculturais. Nossa 
fundamentação teórico-metodológica recorre à Lexicologia, Interculturalidade e 
Linguística de Córpus (BERBER SARDINHA, 2004, 2010; ALUÍSIO; ALMEIDA, 
2006; OLIVEIRA, 2009; SARMENTO, 2010; BIBER; CONRAD; REPPEN, 2004; 
GRIES, 2010; MCENERY; HARDIE, 2011; SINCLAIR, 1997, 2004; LIU, 2011). A 
partir de informações oriundas do Corpus of Contemporary American English, 
o objetivo geral do presente trabalho é descrever o uso dos 150 PV mais 
frequentes na variante norte-americana da língua inglesa. O objetivo específico é 
identificar a distribuição dos PV em diferentes registros linguísticos. No que se 
refere aos materiais utilizados para o desenvolvimento de nosso estudo, 
destacamoso Corpus of Contemporary American English, Diretrizes 
Curriculares para o curso de Letras (BRASIL, 2001) e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica 
(BRASIL, 2020)e, por fim,o cálculo estatístico. Os procedimentos metodológicos 
compreendem nove etapas, que envolveram leitura dos documentos, consulta à 
lista de PV (LIU, 2011), buscas e observações no COCA e comparações de uso dos 
PV. Os resultados parciais indicam quea maioria dos PV analisados encontram-
se nos seguintes registros: fiction (N=53), TV/movies (N=40) e spoken (N=21). 
 
Palavras-chave: Phrasal Verbs. Linguística de Córpus. COCA. Registros. 
 
 
 

CARGA CULTURAL COMPARTILHADA NO LÉXICO EM LÍNGUA 
INGLESA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Stênio Magalhães Silva (UEG - POSLLI) 

A interação intercultural requer o conhecimento de aspectos sociopragmáticos, 
que se encontram fora do campo estrutural da língua. No ensino de língua inglesa, 
faz-se necessária a exposição e a prática de elementos comuns e reconhecidos 
pelos falantes nativos. À luz das discussões envolvendo léxico e cultura, 
recorremos à fundamentação teórico-metodológica da Lexicologia (BIDERMAN, 
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1998a, 1998b), Interculturalidade (KRAMSH, 2013; SILVA, 2018) e Linguística 
de Córpus (BERBER SARDINHA, 2004, 2012). Nesse contexto, a presente 
pesquisa visa discutir a Carga Cultural Compartilhada (CCC) presente no léxico 
da língua inglesa, mais precisamente na variante norte-americana. Os objetivos 
específicos consistem em apresentar uma lista, gerada no dicionário Cambridge 
Advanced Learner's Dictionary (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2008), 
contendo palavras culturalmente marcadas na variante da língua inglesa norte-
americana; e discutir aplicações para o ensino. Com relação aos materiais da 
pesquisa, utilizamos o Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Corpus of 
Contemporary American English (COCA), Documento Curricular para Goiás 
(GOIÁS, 2019) e a Engenharia Didática. Os procedimentos metodológicos 
envolveram a leitura do Documento Curricular, a pesquisa das palavras no COCA, 
a seleção das palavras e, por fim, a fase relacionada à estruturação da Engenharia 
Didática. Esperamos contribuir para um ensino voltado, também, para elementos 
com potencial de enriquecimento nos âmbitos linguístico, social e cultural. 
 
Palavras-chave: Carga Cultural Compartilhada. Ensino. Língua Inglesa. 
 
TRADCorpus: FERRAMENTA DE CORPORA ON-LINE VOLTADA AO 
DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS PARA ENSINO DE LÍNGUAS E 

DE TRADUÇÃO 

Talita Serpa (IBILCE/UNESP) 

Paula Tavares Pinto (IBILCE/UNESP) 

Cibele Cecílio de Faria Rozenfeld (FCLAr) 

 
A Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2010) e os Estudos da Tradução 
(BAKER, 2000) assumiram importante papel na elaboração e aplicação de 
glossários, dicionários, listas de palavras em atividades didáticas voltadas à 
formação de competências (PACTE, 2015). O processo tradutório passou a 
constituir parte do material compilado para pedagogic corpora (MARCO, VAN 
LAWICK, 2015), que, em muitos casos, apresenta-se em plataformas digitais 
como o COMPARA (FRANKENBERG-GARCIA, SANTOS, 2003). No entanto, 
ainda parece existir um distanciamento entre práticas docentes, tarefas em sala 
de aula e atuação efetiva nesses ambientes digitais. Além disso, há divisões entre 
a Pedagogia da Tradução (KIRALY, 2014; 2016) e a Tradução Pedagógica 
(HURTADO ALBIR, 1988; GUTIÉRREZ, LOPES, 2019), as quais vêm sendo 
reavaliadas por pesquisadoras como Malmkjaer (2004), Carreres (2006) e 
Laviosa (2015). Em nosso trabalho, os corpora on-line mostram-se como 
caminhos para associar tais vertentes analíticas (MCENERY, XIAO, 2011) e 
tencionamos apresentar o projeto TRADCorpus (Tradução e Corpora On-line 
para Formação de Competências Profissionais). Esse espaço na web constitui um 
sistema de corpora que serve para elaboração de atividades (HURTADO ALBIR, 
1999) que servirão à aprendizagem de competências nos contextos de Ensino de 
Línguas e de Tradução. Para tanto, valemo-nos dos corpora multilíngues, 
paralelos e comparáveis formulados com base nas pesquisas de membros do 
grupo Tradução, Terminologia e Corpora (CNPq) e procuramos adequá-los aos 
princípios de Objetos de Aprendizagem e Repo 
sitório (LEFFA, 2006) que embasam a Rede de Apoio aos Professores de Línguas 
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Estrangeiras (SIMON, MOURA, ROZENFELD, 2020 [no prelo]), onde 
hospedaremos os dados da investigação. 
 
Palavras-chave: Ambiente digital de corpora. Atividade Tradutória. Objetos de 
Aprendizagem. Repositórios. 
 
 

ST 21 - Mulheres nos quadrinhos: interdições e 
deslocamentos 

 
MULHERES NOS QUADRINHOS: INTERDIÇÕES E 

DESLOCAMENTOS 

Profa. Dra. Fernanda Surubi Fernandes (UEG/Iporá) 

Profa. Ma. Jaqueline dos Santos Cunha (UFG/ASPAS) 

Este simpósio propõe discutir como as histórias em quadrinhos, enquanto um 

produto cultural recente, apresentam uma invisibilização do envolvimento de 

mulheres na tríade: produção, representação e consumo de histórias em 

quadrinhos (doravante HQs). No que toca a questão da invisibilização, as 

produções quadrinísticas de autoria de mulheres tanto nos Estados Unidos 

quanto no Brasil foram ostracizadas, ou seja, (in)conscientemente foram 

relegadas ao esquecimento. Com o intuito de investigar o cenário brasileiro, 

leitoras de HQs, quadrinistas e quadrinhólogas criaram coletivos (Lady’s 

Comis, Delirium Nerd, Minas Nerds, Mina de HQ) e vem desenvolvendo 

pesquisas e divulgando-as em sites os resultados de suas descobertas com o fito 

de divulgar produções de mulheres, documentá-las e reescrever a história das 

histórias em quadrinhos no Brasil. Compreendemos, ainda assim, que é recente 

a eclosão de pesquisas que envolvem essa problemática, mas que têm 

aumentado a partir de estudos formais sobre HQs que também vem ganhando 

espaço nas universidades brasileiras. Considerando a problemática que envolve 

a autoria feminina e histórias em quadrinhos, os trabalhos aqui reunidos 

devem trazer para o debate a presença de mulheres na indústria quadrinística, 

ou seja, este simpósio acolherá pesquisas que versem sobre as categorias: 

consumo, representação ou autoria de mulheres em produções consideradas 

mainstream ou de produção independente.  

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Autoria de mulheres. Pesquisa.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 21: 

 
MULHERES NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DURANTE A 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Jaqueline dos Santos Cunha (ASPAS/UEG-Iporá) 
 

Esta comunicação discute a manipulação da imagem da mulher pela indústria 
dos quadrinhos durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Trata-se do 
desdobramento de uma pesquisa de mestrado empreendida na Universidade 
Federal de Goiás – Regional Catalão, a respeito das representações das (super) 
heroínas em publicações quadrinísticas. A partir de uma pesquisa bibliográfica 
pude compreender que grande parte das produções quadrinísticas desenvolvidas 
naquele período cumpriam com o duplo papel de entretenimento e manipulação 
na criação de novos modelos femininos que deveriam, naquele momento em 
especial, servir de inspiração para outras mulheres. Minha reflexão partiu da 
análise de Mulher Maravilha, mas também contemplou outros títulos produzidos 
especialmente para o contexto de Guerra.  Para nortear a pesquisa lancei mão das 
reflexões de, entre outros, Cris Murray (2000) e Trina Robbins (2013).  
  
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Mulheres. Segunda Guerra 
Mundial.  
 
 

LITERATURA E CINEMA: TRANSFORMAÇÕES INTERMIDIÁTICAS 
NO ROMANCE GRÁFICO FRANGO COM AMEIXAS, DE MARJANE 

SATRAPI 

Manuella B. Bitencourt (UFCG) 

Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG) 

O cinema e as histórias em quadrinhos trabalham com palavras e imagens, 
confirmando que a natureza de qualquer texto pode estar na intersemiótica, haja 
vista que os textos são compostos de signos verbais que referenciam em grande 
parte a signos visuais. Entendemos também que o encontro entre o físico e a 
materialidade, neste caso, entre a narrativa gráfica e o cinema tem importantes 
consequências, pois pressupõe-se que em qualquer processo de (re)adaptação 
midiática, a história sofre alterações que a transformam ou a deformam na 
transição de uma mídia para outra. Assim, buscamos analisar os desdobramentos 
intersemióticos entre a literatura e o cinema, ampliando as discussões em torno 
das mídias e das manifestações culturais híbridas da contemporaneidade a partir 
da obra Frango com Ameixas (2008) da iraniana Marjane Satrapi. Para isso, nos 
baseamos em ponderações de Clüver (2006; 2008; 2020), Gaudrault e Marion 
(2012), Eisner (2005), dentre outros. Com a leitura dos excertos apresentados, 
pode-se concluir que as artes não se excluem e também não se refutam, mas, 
estabelecem um diálogo que se autoreferenciam e se complementam e mesmo 
com as transformações sofridas no processo de adaptação, o filme ‘comunica’ a 
história, dando ao espectador ocidental uma (re)leitura mais próxima da 
realidade na qual ele está inserido, fazendo dele uma obra próxima ao texto 
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original da obra de Satrapi. 

Palavras-chave: Roman graphique. Adaptação fílmica. Transformações 
intermidiáticas. 
 
 

O SILÊNCIO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE JU LOYOLA: 
UMA ANÁLISE DA LINGUAGEM VISUAL 

 
Loyanny Alves Ramos (Colégio Exato/FAVENI) 

 
Este trabalho, oriundo de uma pesquisa ainda em estágio inicial, tem como 
objetivo abordar a linguagem silenciosa dos quadrinhos e os sentidos produzidos 
nas criações artísticas de Ju Loyola, talentosa quadrinhista brasileira surda, que 
utiliza a narrativa silenciosa para compor suas produções. Embora seja um 
território ainda pouco explorado, o silêncio é um fenômeno observado em 
diversas produções quadrinhísticas, sejam elas total ou parcialmente marcadas 
pelo silêncio. Nesse sentido, pretende-se discutir o modo como a linguagem 
icônica e outros componentes verbo-visuais compõem as narrativas produzidas 
por Loyola. Objetiva-se, ainda, analisar a construção da imagem feminina por 
meio desses elementos. Para tanto, tem-se como embasamento teórico, 
principalmente, os estudos de Groensteen (2013), Mccloud (2006) e Buszek 
(2016). 
 
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Narrativa silenciosa. Mulheres 
quadrinhistas. 
 
 

SENTIDOS DE/SOBRE A VIOLÊNCIA EM PERSÉPOLIS, MARJANE 
SATRAPI 

Fernanda Surubi Fernandes (UEG/Iporá) 

As histórias em quadrinhos de autoria feminina se constituem em um excelente 
lugar para compreender, a partir de diferentes materialidades, como os sentidos 
são produzidos de/sobre diferentes questões sociais, históricas e ideológicas. 
Assim, este estudo objetiva compreender como os sentidos de/sobre violência são 
significados na obra de Marjane Satrapi: Persépolis. Apresentamos, portanto, um 
olhar sobre as histórias em quadrinhos de autoria feminina a partir dos estudos 
de Oliveira (2002, 2007), Melo e Ribeiro (2015), Siqueira e Vieira (2008) e Cunha 
(2016). Para realizar a análise, baseamos nos estudos da Análise de Discurso, que 
tem como precursores Michel Pêcheux, na França, e Eni Puccinelli Orlandi, no 
Brasil. Desse modo, a partir dos conceitos de discurso, condições de produção, 
formações discursivas, analisamos como se materializa na história em 
quadrinhos a violência marcada pela linguagem dos quadrinhos. 
Compreendemos que as posições sujeitos que constituem o modo de dizer e 
significar a violência se constituem por projeções históricas e sociais que são 
ressignificadas no jogo entre o traço, a letra, as cores, que permitem produzir 
efeitos diversos, mas dentro de condições de produção específicas, possibilitando 
reflexões sobre várias problemáticas, principalmente a violência contra a mulher, 
suas interdições e deslocamentos. 
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Palavras-chave: História em quadrinhos. Discurso. Materialidades.  
 
 

AS ROTEIRISTAS ESQUECIDAS DAS REVISTAS INTERVALO: 
PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA ARGENTINA 

DURANTE A DÉCADA DE 1960 
 

Luana Balieiro Cosme (UFSC) 
 
O presente trabalho tem como objetivo principal recuperar e analisar as 
produções de mulheres roteiristas de histórias em quadrinhos publicadas nas 
revistas argentinas Intervalo durante a década de 1960. Ao me debruçar sobre o 
processo de coleta de fontes, foram encontradas as seguintes autoras: Francina 
Siquier, Josephine Bernard, Alicia Foyatier, Ina Dhal, Maria Alícia Domínguez. 
Dentre as histórias em quadrinhos destas autoras, eu selecionei apenas aquelas 
que foram desenhadas por mulheres (por isso, tive que eliminar a produção de 
duas autoras). Embora, as fontes tenham sido produzidas apenas por mulheres, 
pretendo focar nas roteiristas já que estas não foram/são mencionadas nas 
antologias, enciclopedias e panoramas sobre historietas argentinas. Trago como 
referências para analisar as fontes, as seguintes autoras: Linda Nochlin (1971); 
Elaine Showalter (1979; 1981); Michelle Perrot (2005); Ana Paula Cavalcanti 
Simioni (2011) e Mariela Acevedo (2019). Entendo que a história da arte 
feminista não tem como função única incluir as mulheres e seus legados no hall 
da disciplina ou em um cânone, conforme pontuou Griselda Pollock (2013) e por 
isso, compreendo suas limitações, porém, ressalto a importância de encontrar 
formas de visibilizá-las, bem como, analisar suas produções em conjunto com o 
contexto histórico. Portanto, a perspectiva dessa pesquisa é atravessada por uma 
ânsia de romper silenciamentos da historiografia das histórias em quadrinhos. 
 
Palavras-chave: Roteiristas argentinas. Histórias em quadrinhos. Mulheres. 

 
 

ST 22: O corpo do sujeito em tempos pandêmicos e as 
aversões/inversões  

 

O CORPO DO SUJEITO EM TEMPOS PANDÊMICOS E AS 

AVERSÕES/ INVERSÕES  

Patrícia Aparecida da Silva (doutoranda/Unemat/Cáceres) 

Profa. Dra. Olimpia Maluf Souza (Unemat/Cáceres) 

Wellington Silveira (doutorando/Unemat/Cáceres) 

O corpo, ao longo dos séculos, foi/é considerado como um grande tabu e rodeado 
de estereótipos. O imaginário de corpo no cenário atual é (des)colocá-lo em 
saberes e posicionamentos histórico-ideológico, que se inscrevem em 
movimentos, ora de contradição, ora excludência, uma forma que sutura e ao 
mesmo tempo cicatriza. E como nos lembra Lacan (1998, p. 99) em seus escritos 
é dada como Gestalt, ou seja, o duplo se revela na relação do visual, na ordem da 
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constitui do corpo de cada sujeito supliciado, que alienia-se para permanecer. 
Para dar visibilidade aos funcionamentos dos materiais de análise, filiamo-nos à 
Análise de Discurso (AD), iniciada nos anos 60 por Michel Pêcheux, na França, e 
ampliada por Eni Orlandi, no Brasil, pois cremos que, com esse dispositivo 
teórico e analítico tornaremos visíveis os sentidos mostrados e os silenciados na 
relação do corpo, a posição sujeito e a representação do de(espaço). O jogo do 
polissêmico no corpo do sujeito social,  nos mobiliza para estas reflexões, ou seja, 
que neste estudo é a voz do sujeito que se corporifica para existir para o Outro, 
para ter seu lugar no mundo, um mundo que não lhe pertence, mas busca 
pertencer.  

Palavras-chave: Corpo; sujeito; tempos pandêmicos; Outro. 
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Resumos das comunicações do Simpósio Temático 22: 

 
ENTERRAR OS MORTOS: ENTRE CORPOS E MONUMENTOS  

Weidila Nink Dias (MPRO-AC) 

Este trabalho propõe um olhar para o luto e a morte em contexto pandêmico, em 
que os corpos das vítimas do Covid-19 não puderam ser enterrados pelos 
familiares, resultando em um luto coletivizado. Tendo como referência Castillo 
(2011), Cavas (2012) e Sennet (1997), no que se refere a relação entre sujeito e o 
espaço público, Freud (2010) e Lacan (1991; 2003) como concepção do sujeito, 
do desejo e da perlaboração, e o mito de Antígona, tragédia de Sófocles, 
pretendemos analisar o luto e a morte discutindo a ereção de monumento em 
espaço público como lugar de símbolo e de simbolização. Com o impedimento do 
ritual funerário, com covas coletivas, com caixões fechados, que lugar para a 
humanização dos corpos? Com essa pergunta no centro, levantaremos reflexões 
sobre os efeitos da pandemia na produção da subjetividade, reafirmando o 
compromisso ético com a sociedade, apontando saídas e construindo um lugar 
para a singularidade. 

Palavras-chave: Pandemia. Luto. Psicanálise. Monumento. Espaço Público.  
 

 

A ESCRITA DE SI NO TWITTER: DISCURSIVIDADES DE ALUNOS 
FRENTE AOS ESTUDOS REMOTOS NA PANDEMIA DE 2020 

Ana Beatriz S. Brandão de Souza (UFMS) 

 Laura Machado de Mello (UFMS) 

Elizabete Aparecida Marques (UFMS) 

O Twitter, configurado enquanto espaço discursivo dos sentidos do ordinário 
(SILVEIRA, 2015), faz emergir as práticas de escrita de si (FOUCAULT, 2004) 
como foco principal no uso da plataforma. Em tempos de pandemia da Covid-19, 
o isolamento social impulsionou o uso das mídias sociais digitais não apenas no 
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âmbito do entretenimento, mas também na área educacional de ensino-
aprendizagem, transição que desestabilizou quaisquer relações com o real 
conhecido (DE CERTEAU, 2017) já vivido na história. Diante do cenário descrito 
até aqui, objetivamos, sob o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso 
de linha francesa, mais afinada aos pressupostos foucaultianos, problematizar as 
dizibilidades proferidas, no Twitter, por alunos em relação aos estudos remotos. 
Para tanto, pesquisamos, na barra de procura da rede social, as frases “não 
consigo estudar na quarentena”, “estou gostando de estudar na quarentena” e 
recortamos 3 sequências enunciativas para análise. Nas materialidades, notamos 
o uso recorrente de adjetivos pejorativos relacionados aos próprios sujeitos-
usuários, como “burra”, “inútil”, “lixo”, em relação aos seus processos de estudo 
no contexto atual, inscrevendo, sob essa nova ordem, a formação de um regime 
educacional determinante.  

Palavras-chave: Ensino remoto. Alunos. Discurso. Rede social.  

 
 

VOZES DISCENTES: PERSPECTIVA DISCURSIVA DE 

APRENDIZADO E ENSINO REMOTO NA PANDEMIA 

Dayane Soares Magalhães (UESB) 

Maria Angélica Rosa Fagundes Laranjeira Lessa (UESB) 

O presente estudo tem como objetivo interpretar os posicionamentos discursivos 

de discentes sobre ensino e apredizado em tempo de pandemia, a partir do aporte 

teórico e metodológico da Análise de Discurso de filiação pecheuxtiana. Os 

objetivos específicos se alinham ao objetivo geral para: i) identificar em que 

formações discursivas os discursos destes sujeitos se inscrevem no contexto 

imediato; ii) analisar a formação de tais discursos, dado que os eles são sempre 

constituídos de pré-construídos; iii) compreender a posição-sujeito ocupada 

pelos enunciadores da pesquisa em sua relação com o real da língua e com o real 

da história. Nosso corpus é constituido de um conjunto de enunciados de 

discentes brasileira(o)s que participaram da pesquisa do  Conselho Nacional da 

Juventude (CONJUVE) intitulada Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. O 

estudo traz em sua aborgem preliminar que ao discursivizar sobre o apendizado 

e o ensino remoto em tempos de pandemia os jovens ocupam o lugar discursivo 

de porta-vozes de dizeres outros marcados por memória e atualidade. 

 

Palavras-chave: Vozes Discentes; Acontecimento; Aprendizado e ensino 

remoto. 
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ST 24: Psicolinguística e educação: a aquisição da 
linguagem e o processamento linguístico em interfaces 

 
PSICOLINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO: A AQUISIÇÃO DA 

LINGUAGEM E O PROCESSAMENTO LINGUÍSTICO EM 

INTERFACES 

Pablo Machel Nabot Silva de Almeida (doutorando/PUCRS) 

Profa. Dra. Diane Blank Bencke (IFRS) 

Uma produtiva subárea de estudos da Linguística é a intitulada de 

Psicolinguística, a qual abarca o campo de pesquisas da Aquisição da 

Linguagem e do Processamento Linguístico, dedicados a investigar como o ser 

humano adquire, compreende, produz e processa a língua(gem) humana. Isso 

posto, interessa aos estudos psicolinguísticos compreender quais são as bases 

e mecanismos cognitivos e processuais e/ou computacionais responsáveis por 

permitir que a linguagem seja viabilizada, a partir do entendimento de como é 

estabelecida a sua relação com a cognição/mente do falante, quer nativo, quer 

bilíngue e multilíngue de dada língua natural. Portanto, a Psicolinguística foca 

em examinar qual a natureza da linguagem por meio de uma perspectiva 

biológica e psicológica de sua estruturação e funcionamento. Em face disso, 

tem-se desenvolvido extensamente, nos últimos anos, uma série de estudos 

psicolinguísticos a qual tem buscado estabelecer uma interface entre a 

Psicolinguística e a Educação e segundo a ótica do que se entende por 

Psicolinguística Aplicada. Assim sendo, este simpósio temático visa acolher 

trabalhos teóricos ou empíricos de natureza experimental que estejam 

inseridos dentro desta respectiva seara de investigação e que tragam resultados 

e contribuições sobre a relação da educação e dos processos educativos e/ou 

pedagógicos com a aquisição da linguagem e com o processamento linguístico 

numa perspectiva psicolinguística associada a uma abordagem pedagógica. 

Portanto, serão bem-vindas pesquisas oriundas de revisões sistemáticas ou de 

meta-análises, assim como estudos onlines e offlines, realizados a partir de 

técnicas experimentais consolidadas na área, categorizados como 

comportamentais e que tratem da aquisição de primeira e de segunda língua 

junto a populações infantis, jovens ou senis, bem como do processamento de 

língua materna e no âmbito do bilinguismo e multilinguismo, tanto em 

contexto típico quanto atípico, que estabeleçam interface com a educação e que 

busquem, em alguma medida, averiguar os efeitos de fatores educacionais 

junto a esses processos psicolinguísticos de aquisição e de processamento.  

Palavras-chave: Psicolinguística Aplicada. Psicolinguística e Educação. 

Psicolinguística Desenvolvimentista e Psicolinguística Experimental. 

Aquisição da Linguagem e Processamento Linguístico. Processamento Típico e 

Atípico no Mono e Bi/Multilinguismo.  
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A FORMAÇÃO DE LEITORES E A COMPREENSÃO LEITORA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
Roberta Silveira Carvalho (PUCRS) 

 
A leitura está presente em nossa vida diariamente. A formação do leitor inicia-se 
na escola e se processa em longo prazo, tendo o professor como mediador, que 
estabelece o contato do aluno com o texto literário. O leitor deve ser 
compreendido como aquele que é capaz de compreender e estabelecer 
significados entre diversos textos, desenvolvendo opiniões críticas. As avaliações, 
como o SAEB e a Prova Brasil, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) e os índices do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), apontam resultados 
preocupantes no que diz respeito à leitura e compreensão.  Segundo Kleiman 
(2011), a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização de conhecimentos prévios. Esses resultados preocupam os professores 
de Língua Portuguesa, que buscam soluções para combater as dificuldades que os 
alunos apresentam na leitura em sala de aula. O projeto tem por objetivo 
apresentar uma análise sobre a formação leitora nas séries finais do Ensino 
Fundamental, partindo dos resultados obtidos por meio de análise de material de 
ensino a leitura utilizado por professores do 6º aos 9º anos de uma escola 
estadual de Porto Alegre e correlacioná-los com os resultados do Ideb 2019 da 
escola em estudo. Este estudo visa contribuir para novos métodos de ensino da 
leitura na escola e a construção de materiais pedagógicos para o desenvolvimento 
da leitura em sala de aula. Para atender essa proposta, o suporte teórico utilizado 
será de Stanislas Dehaene (2012) e Frank Smith (1989), e metodológico de 
Pereira (2010) e Scliar-Cabral (2012), que abordam a leitura com base na 
Psicolinguística. 

 
Palavras-chave: Formação leitora; Compreensão leitora; Ensino.  

 

PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS EM SALA DE AULA: UM PASSO 
PARA A COMPREENSÃO LEITORA 

Brendom da Cunha Lussani (PUCRS) 

Todo novo relatório das avaliações de leitura dos alunos brasileiros, como PISA e 
SAEB, demonstram os mesmos resultados: no Brasil, sabe-se ler, mas não 
compreender. Isso porque os índices de compreensão leitora se mostram aquém 
de países desenvolvidos (aqueles que pertencem à OCDE) ou até mesmo países 
menos desenvolvidos, como o Chile e Uruguai, que ficaram a frente do Brasil no 
ranking geral do PISA, em leitura. Assim, mais do que simplesmente decodificar 
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e ler, é preciso ensinar a compreender o que se lê, uma vez que a leitura é uma 
prática social e indispensável no meio que estamos inseridos. Para tanto, este 
trabalho assume que o ensino da compreensão leitora, além da leitura, é dever da 
escola. Assim, respaldado nos estudos da Psicolinguística (GOODMAN, 1970; 
KATO, 1987; KLEIMAN, 1989; LEFFA, 1996; SOLÉ, 1998; DELL’ISOLA, 2001; 
PEREIRA, 2012) toma-se nas estratégias de leitura um caminho possível para o 
ensino da leitura compreensiva. Dentre as diferentes estratégias de leitura que o 
leitor dispõe para compreender um texto, toma-se como tema deste trabalho a 
inferência. A produção de inferência, durante a leitura, é a consequência de 
estímulos visuais e conhecimento de mundo do leitor. Na perspectiva, aqui 
adotada, a estratégia de leitura de inferência é um caminho do qual o professor 
de Língua Portuguesa pode e deve mediar o trabalho com a leitura visando a 
compreensão, pois essa permite a participação ativa do aluno no que tange a sua 
compreensão leitora, uma vez que ele passa a monitor o que compreende do texto 
lido. Em Psicolinguística, ler é compreender. Portanto o objetivo da aula de 
Língua Portuguesa é fornecer meios e estratégias para que todo e qualquer tipo 
de texto que o aluno tiver contato seja lido e compreendido. 

Palavras-chave: Leitura. Inferência. Compreensão textual. 
 

A ESTRATÉGIA DA ASSINALAÇÃO AO SUJEITO E A VANTAGEM DA 

PRIMEIRA MENÇÃO PODEM SER AVALIADAS LADO A LADO 

ENQUANTO MODALIDADES ADEQUADAS PARA PROPICIAR O 

DESENVOLVIMENTO   E AVANÇO DA COMPETÊNCIA LEITORA EM 

FACE DO PADRÃO CULTO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO? 
 

Pablo Machel Nabot Silva de Almeida (PUCRS) 
 
Esta pesquisa procurou deliberar como conhecimentos advindos de investigações 
empíricas em processamento correferencial endofórico, dentro do espeque da 
Psicolinguística Experimental, podem contribuir para o aperfeiçoamento e 
maximização do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa junto a 
pessoas em idade escolar a partir do estabelecimento da interface entre a 
Linguística e a Educação, assim como através da confrontação entre as teorias 
provenientes da Psicolinguística Experimental com as regras tradicionais de 
ensino do padrão culto da língua vernácula preconizados pela Gramática 
Normativa, doravante GN, através da metodologia qualitativa de condução 
empírica e do método analítico de investigação, estando caracterizado como 
estudo eminentemente reflexivo a tomar por base teorias desenvolvidas a partir 
de resultados provenientes de experimentos advindos de pesquisas 
experimentais. Assim sendo, analisou-se como a combinação de duas 
importantes teorias clássicas em processamento correferencial, quais sejam, a 
Estratégia da Assinalação ao Sujeito (CRAWLEY, STEVENSON & KLEINMAN, 
1990) e a Vantagem da Primeira Menção (GERNSBACHER & HARGREAVES, 
1988) que estão vinculadas entre si por compartilharem de caracterizações e 
propriedades processuais e explanatórias afins, podem contribuir, no âmbito do 
processo de desenvolvimento das habilidades leitoras, para propiciar o efetivo 
avanço do processo da formação leitora de alunos em idade escolar e também em 
nível universitário. Nesse sentido, observou-se como os conhecimentos 
concernentes à conjugação das premissas e/ou asserções teóricas postuladas 
tanto pela Estratégia da Assinalação ao Sujeito, por um lado, quanto pela 
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Vantagem da Primeira Menção, de outro, podem ajudar na aprendizagem do 
correto estabelecimento da correferenciação textual, fato indispensável para que 
haja o desenvolvimento pleno quer dos potenciais quer das habilidades holísticas 
da ação e interpretação leitora dos educandos. Enfim, avaliou-se como o domínio 
do conhecimento destas duas teorias tomadas em conjunto pelos docentes e como 
a sua correta aplicabilidade em sala de aula pelos professores frente aos alunos 
podem maximizar a capacidade destes em desenvolver as habilidades linguísticas 
e gramaticais necessárias para que venham a ser capazes de estabelecer a correta 
correferenciação durante o ato da leitura, bem como para que se tornem aptos a 
se expressarem corretamente, além do que de maneira eficiente dentro do padrão 
culto do idioma vernáculo. 
 
Palavras-chave: Estratégia da Assinalação ao Sujeito. Vantagem da Primeira 
Menção. Teoria em Processamento Correferencial. Estratégia Psicolinguística em 
Leitura. Teoria Psicolinguística na Educação e no Ensino Formal da Gramática 
Normativa. 

 

METACOGNIÇÃO EM LEITURA, HABILIDADES EM FUNÇÕES 

EXECUTIVAS E AS RELAÇÕES COM PROFICIÊNCIA LEITORA EM 

L1 E L2 

 Diane Blank Bencke (IFRS Alvorada) 
 
A metacognição na leitura, que relaciona-se à proficiência leitora, pode se 

evidenciar através da consciência metacognitiva e do emprego de estratégias 

metacognitivas leitoras. Assim sendo, o propósito deste estudo foi analisar a 

relação entre a metacognição na leitura em L1 (Português) e a proficiência em 

leitura em L1 ou em L2 (Inglês) e o emprego diversificado de estratégias e maior 

consciência metacognitiva nos grupos com maior proficiência leitora em L1 e L2. 

Assim, um estudo empírico foi realizado com 54 universitários, divididos em 

quatro grupos, de acordo com a proficiência leitora alta ou baixa, em Inglês ou 

em Português. Os participantes resolveram as seguintes tarefas:  autorrelato de 

consciência metacognitiva de estratégias de leitura, adaptado de Mokhtari e 

Reichard (2002), Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory 

(MARSI), um instrumento de avaliação da compreensão leitora e do uso de 

estratégias com método de protocolo retrospectivo escrito, desenvolvido pela 

autora e três testes para medir as funções executivas de memória de trabalho, 

controle inibitório e flexibilidade mental. Observou-se que a proficiência leitora 

em L1 foi o fator que mais impactou na metacognição em leitura. A pesquisa 

pretendeu destacar a importância do papel da consciência metacognitiva nos 

processos leitores e, especialmente, do desenvolvimento da proficiência leitora 

em língua materna. 

Palavras-chave: Metacognição. Compreensão leitora. Proficiência leitora. 
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PANDEMIA E DISCURSIVIDADE: A ESCOLA COMO O 'NÃO LUGAR' 
DA APRENDIZAGEM    

 
Eunice Maria da Silva Camargo(SED-MS) 

Laura da Silva Camargo (AEMS) 
 

O artigo em questão propõe refletir sobre o discurso da educação e dos 

profissionais da educação em tempos de pandemia SASCOV-2 e o 'vazio' escolar 

permitido por esse evento no ano letivo de 2020.  Apresentamos como fator 

problematizador a transposição do ensino presencial para o ensino remoto em 

plataformas da Google e Microsoft, os efeitos de sentidos gerados por essa 

discursividade, as arestas do saber/poder conduzidos pelas empresas líderes no 

armazenamento  e o monopólio de dados adquiridos por essas. Nossa hipótese é 

que o isolamento social trouxe consigo a necessidade de mudanças na conjuntura 

educacional de forma a utilizar plataformas de ensino à distancia numa estrutura 

anteriormente destinada apenas ao ensino presencial. Se por um lado os dados 

disponibilizados nas plataformas virtuais representam poder (Foucault, 2010) 

que se agregam às empresas, por outro lado, existe o esvaziamento de si e o desejo 

(LACAN, 1998) por parte dos professores de se completar para o outro. Nessa 

esteira, traremos como aporte teórico além de Foucault (2010) e Lacan (1998), 

Neves (2010) e Manheim (1971), entre outros. As análises utilizarão do método 

arqueogenealógico foucaultiano, presente na Análise de Discurso de Linha 

Francesa, o qual baseia-se na perspectiva qualitativa e nos gestos interpretativos 

de (re)significação de sentidos. O objeto de análise deste trabalho encontra-se na 

materialidade discursiva existente em uma pesquisa realizada por uma das 

autoras e publicada na rede sob o título Onde está minha escola? As análises 

parciais revelam o cansaço por parte dos professores, o esvaziamento de si na 

busca pela excelência profissional; a fragilidade e/ou inexistência  de infra-

estrutura das redes públicas de ensino, e uma acelerada migração de dados 

escolares para empresas gigantes da telecomunicação, uma recriação do espaço 

escolar nos moldes tecnológicos.  

 
Palavras-chave: Biopolítica. Discurso. Desejo. Subjetividade. Psicanálise. 
Educação. 

 

RELAÇÕES ENTRE A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ADICIONAL NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA E ALGUNS ASPECTOS DA 

NEUROPSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 

Letícia Priscila Pacheco (IFSul/ PUCRS) 

Este trabalho propõe uma discussão sobre a aprendizagem de língua adicional no  

contexto da pandemia da Covid-19 considerando o distanciamento social e o 

ensino remoto. Dadas as circunstâncias às quais as escolas precisaram se 

adequar, uma nova abordagem de ensino surgiu, flutuando entre a educação à 

distância e o ensino híbrido. Abordamos algumas implicações dos aspectos 

neuropsicológicos compreendidos nos processos de aprendizagem em tempos de 

pandemia e sua relação com o ensino de língua adicional no contexto escolar. 
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Aspectos como o distanciamento social, a virtualização do ensino de língua 

adicional de modo provisório e as possibilidades de interação que advém desta 

adaptação são elementos relevantes na conjuntura observada. As pesquisas sobre 

os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem de língua adicional servem 

como referencial teórico, para que, a partir de uma revisão bibliográfica possamos 

dialogar sobre temas como a aprendizagem de línguas em meios virtuais e 

híbridos e os processos neuropsicológicos implicados na nova realidade de 

socialização e interação. Ao propor esta discussão ponderamos sobre questões 

que podem, de alguma forma, aproximar ainda mais o aprendiz de língua 

adicional do meio virtual e outras que tendem a tornar a aprendizagem ainda 

mais desafiadora  

Palavras-chave: Aprendizagem de língua adicional. Ensino remoto. Ensino 

híbrido. Neuropsicologia da aprendizagem. COVID-19. 

 

Simpósio temático 26: Imaginários femininos e 

feministas em literaturas de expressão francesa 

 
IMAGINÁRIOS FEMININOS E FEMINISTAS EM LITERATURAS DE 

EXPRESSÃO FRANCESA 

Profa. Dra. Vanessa Massoni da Rocha (UFF) 

Prof. Dr. Dennys Silva-Reis (UFAC) 

Os debates entre feminino e feminismos estão cada vez mais acalorados no 

Brasil e no mundo. A não-hegemonia de um único feminismo, trazida por 

movimentos de fôlego como o feminismo negro no Brasil (Djamila Ribeiro), 

trazem à baila discussões urgentes pelo prisma da Interseccionalidade (Carla 

Akotirene), da Dororidade (Vilma Piedade) e do Cuírlombismo (Tatiana 

Nascimento) capazes de observar sistemas de opressão interligados: classe, 

raça e gênero. Tal pensamento orienta-se a partir das estadunidenses Angela 

Davis, bell Hooks e Patricia Hill Collins, e completa-se pelo pensamento 

decolonial da portuguesa Grada Kilomba e da reunindense Françoise Vergès. 

Pelos nós teóricos dessas pensadoras contemporâneas emergem debates cada 

vez mais pertinentes para o mundo atual feminino: empoderamento, 

maternidade, subjetividade, racismo, dessexualização do corpo, solidão, Pink 

Money, feminismo civilizatório, dentre outros. Esta questão se inscreve 

igualmente nos imaginários e nas representações literárias, que não hesitam 

em espelhar os debates promovidos nas esferas sociais. Logo, o simpósio deseja 

cartografar vertentes do feminino e dos feminismos no âmbito das mais 

diversas literaturas de expressão francesa. À luz de tempos marcados por 

ressignificações e revisionismos, tanto político-sociais quanto culturais - 

busca-se colocar em cena representações literárias para além de visões 

maniqueístas, hegemônicas, patriarcais e cis-heteronormativas. Neste âmbito, 

visa-se seguir o alerta de Chimanda Ngozi Achide – sobre o perigo da única 
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história, da única representação – e a hipótese de Lise Gauvin – que considera 

as literaturas de expressão francesa como literaturas do desassossego [Des 

Littératures de l’intranquillité]. São esperados, entre outros, temas como: 

autoria feminina, tradução feminista, silenciamento, esquecimento, mercado 

editorial para mulheres, estilo autoral, religiosidade, feminismos plurais, 

matriarcado e patriarcado, vozes femininas e discurso político, a solidão da 

mulher negra, o corpo feminino, violência doméstica, aborto, estudos queer e 

ecofeminismo. E as perspectivas analíticas podem ser múltiplas: História 

Literária, Comparativismo, Literatura e Outras artes, Espacialidades e 

Geografias femininas, Análise discursiva, Crítica Genética, Psicanálise, 

Ecocrítica, Ritmo escritural, Sociologia da Literatura etc.  

Palavras-chave: Feminino. Feminista. Literaturas francófonas.Literaturas 

do desassossego. Expressão francesa 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 26: 
 

 

A OBRA DA MARTINICANA FRANÇOISE EGA E SEU 

(DES)ENCONTRO COM A BRASILEIRA MARIA DE JESUS 

 

Samanta Siqueira (UFRGS) 

O presente trabalho aborda o encontro entre a escritora brasileira Carolina 
Maria de Jesus (1914 – 1977) e a escritora martinicana Françoise Ega (1920 – 
1976) buscando apresentar ao público brasileiro Françoise Ega bem como lançar 
uma discussão sobre a tradição de uma literatura escrita por mulheres 
diaspóricas e periféricas. Com a publicação de Quarto de despejo: diário de uma 
favelada, a escritora negra, favelada e catadora de papel Carolina Maria de Jesus 
revolucionou sua época. Quarto de despejo foi traduzido para 14 línguas 
diferentes. Uma dessas traduções, mais precisamente um pequeno resumo de 
Quarto de despejo traduzido para o francês, chega às mãos de Françoise Ega, 
uma martinicana que emigrou para a França durante a segunda Guerra Mundial. 
É a partir desse contato que Ega não somente se identifica nas palavras da 
escritora brasileira, como enxerga também o dia a dia de muitas de suas 
companheiras imigrantes antilhanas ali. Dessa maneira, ela não só decide levar 
a sério seu trabalho de escritora, como também escreve um livro em formato de 
cartas endereçadas a Carolina Maria de Jesus para contar a sua irmã brasileira 
como suas histórias se pareciam. E assim nasce Lettres à une noire, publicado 
em 1978, após a morte de Françoise e também de Carolina. 

 

“LA MER EST L´HISTOIRE”: ENUNCIANDO A PARTIR DA 

METÁFORA COMO PONTO DE PARTIDA 

 

Luciléa Silva da Cruz (UnB)  

 

Júlio César Neves Monteiro (UnB) 
 

O trecho da epígrafe no título desse trabalho é retirado do romance Humus 
(2006), da escritora martiniquense Fabienne Kanor. A autora traz como 
introdução no início da sua narrativa do poeta Derek Walcott. Parte-se da 
intertextualidade apresentada pela autora, bem como mediante ao seu corpus 
literário pensar em uma tradução enunciando de um lugar negro e antirracista 
como vislumbra Carrascosa (2016). Como aporte teórico para discussão, recorre-se à 

Denise Carrascosa (2016), Martins (2013), Oliveira de Jesus (2018), dentre 
outros. Como hipótese, considera-se que, a proposta de discussão a partir da 
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epígrafe no título desse trabalho, reivindica-se o lugar de enunciação de obras 
literárias de escritoras afrocaribenhas e afroamericanas. 

 
Palavras-chave: Fabienne Kanor. Romance: Humus. Lugar de enunciação 
negro.  

 

 

JE SUIS MARTINIQUAISE E LA NÉGRESSE BLANCHE: RETRATO 

FEMININO NA ESCRITA DE MAYOTTE CAPÉCIA 

 

Daniele de França Nolasco (UFAC) 

 

O cenário feminino negro de literaturas de expressão francesa vem sendo exibido 

em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil, ainda que de forma sutil. A 

mulher negro-africana foi e ainda é objeto em várias pesquisas brasileiras, sendo 

alvo de discussões vigorosas dentro e fora do ambiente acadêmico. A literatura 

antilhana também conquista lugar de prestígio no universo acadêmico brasileiro, 

no entanto, pouco se fala a respeito da representação feminina negro-antilhana, 

tampouco de mulheres da Martinica (DOU- départements d'outre-mer). Diante 

disso, este trabalho tem como objetivo, além de fazer conhecida a escritora 

martinicana Mayotte Capécia (1916-1955), apresentar algumas questões 

ideológicas do universo feminino martinicano, tais como: relacionamento inter-

racial, superação feminina, migração, maternidade, orfandade, entre outros, 

presentes em seus dois romances - Je suis martiniquaise e La négresse blanche. 

Para tal intento, se destacará as personagens de ambas as narrativas, seus 

discursos, comportamentos e os diferentes cenários nos quais elas estão 

inseridas. 

Palavras-chave: Literatura antilhana. Representação feminina. Martinica. 

Mayotte Capécia. 

 

A VOZ QUE ECOA: A RESILIÊNCIA FEMININA E A METÁFORA DO 

POTEAU-MITAN EM A ILHA DA CHUVA E DO VENTO, DE  SIMONE 

SCHWARZ-BART 

 

Marina Brito de Mello (UFF) 

A partir do romance Pluie et vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz-Bart, 
publicado em 1972 e traduzido por Estela dos Santos Abreu como A ilha da chuva 
e do vento no ano de 1986, pretende-se refletir sobre a reconstituição identitária 
feminina ao reverenciar a solidez e a resiliência protagonizada pela família 
Lougandor. Para tanto, a imagem metafórica do poteau-mitan (GYSSELS, 1993) 
e as vozes matrifocais inseridas no discurso narrativo serão analisadas como 
bases necessárias à reconfiguração da memorialística social. A voz que ecoa 
empodera e humaniza (ADICHIE, 2019) ao reconstruir a historiografia negra 
silenciada pela cultura eurocêntrica. Decerto, relembrar o passado escravocrata é 
sem dúvida essencial, contudo, os descendentes da pátria africana devem se 
libertar do lugar de vítima ao assumirem com protagonismo seu lugar de fala. A 
simbologia da “mulher-coragem” (GRACCHUS, 1986) vista como elemento 
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motor e porta voz no âmbito social e a representação da “mãe negra superforte” 
(COLLINS, 2019) será abordada de acordo com o papel da mulher inserida no 
seio familiar, bem como no centro das relações humanas reconfiguradas 
historicamente. Diante das releituras, A ilha da chuva e do vento enaltece a 
resistência presente na vida das personagens schwartz-bartianas: apesar das 
chuvas e dos ventos, a potência feminina sobrevive e permanece firme em sua 
verticalidade ao resplandecer com orgulho e protagonismo. 
 

Palavras-chave: A ilha da chuva e do vento. Simone Schwarz-Bart. 
Matrifocalidade. Poteau-mitan. Resiliência feminina. 

 

SOBRESSALTOS POÉTICOS NO HAITI: RENÉ DEPESTRE, 
FRANKÉTIENNE E A DITADURA DO MACHO 

 

Vanessa Massoni da Rocha (UFF) 

 

A partir da análise dos poemas “O estado de poesia” (1980), de René Depestre, e 

“A marquesa sai às 5 horas” (2017), de Frankétienne, esta comunicação perscruta 

representações do machismo na tessitura poética haitiana. Trata-se de observar 

como, através de plumas masculinas, dois dos mais renomados poetas haitianos 

acolhem o tema do comportamento dos homens e os desvendam em suas 

vicissitudes. Distanciados por mais de três décadas, os poemas se aproximam 

sobremaneira ao questionar o sistema machista, cartografando novas geografias 

para homens e mulheres na cena poética. Levando-se em conta a enorme 

pertinência do tema, Frankétienne se propõe a revisitar “a supremacia do macho, 

a hegemonia do macho, a tirania do macho, a ditadura do macho” (2020, p. 35) 

em poema no qual redesenha a rotina de uma mulher. Os poemas em tela 

integram a antologia de poesia haitiana contemporânea (Selo Demônio negro, 

2020) organizada e traduzida por Henrique Provinzano Amaral. Intitulada de 

Estilhaços, a obra coloca em xeque posições sociais dos homens e alude a um 

estado de poesia onde “o macho não agarra a fêmea” (2020, p. 23), como defende 

Depestre. Em outras palavras, os poemas estilhaçam e questionam “o estar de 

cada coisa” na sociedade caribenha. Assim, é possível associar os poemas ao 

movimento intenso de revisionismo histórico-social que indaga privilégios e 

protagonismos, rediscutindo, dentre outros temas, os espaços de homens e 

mulheres, a denúncia do machismo e a intensificação do feminismo como motes 

e causas urgentes da contemporaneidade. Textos de Yanick Lahens, Carla 

Akotirene, Djamila Ribeiro, dentre outros, contribuirão com nossas reflexões. 

 

PELAS RUAS DE CALCUTÁ DE SHUMONA SINHA 

 

Carla Cristina Campos Brasil Guimarães (UnB) 

 

Pensar os femininos é também (re) significar os caminhos percorridos por cada 
mulher na construção de si mesma. Dessa forma, a proposta deste trabalho é o de 
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apresentar a construção da identidade de uma mulher que escolhe partir de 
Calcutá, na Índia, para Paris, na França, para escrever sobre o papel da mulher 
na Índia através de seu livro, Calcutta (SINHA, 2014). Trisha, a personagem 
principal do nosso livro, ao voltar para sua cidade não a reconhece e essa 
redescoberta nos apresenta os caminhos que atravessam seu interior e que fazem 
parte daquela que talvez não fosse mais sua cidade. Aquela que parte sabe que as 
fronteiras são provisórias e que, além disso não se referem apenas a muros, mas 
a famílias, a língua e a cultura. Por isso, quando ela retorna compreende que há 
mais dela na história de Calcutá do que ela pudesse compreender a partir de seu 
deslocamento e nesse sentido, talvez Adorno estivesse certo quando disse que “faz 
parte da moralidade não se sentir em casa na própria casa” (ADORNO, 1978). A 
viagem que é proposta neste trabalho é demonstrar como a língua consegue 
libertar essa mulher que se encontra imersa na exclusão do capital (FEDERICI, 
2017).  
 
Palavras-chave: Deslocamento. Narrativas de si. Literatura de expressão 
francesa. 

 

 

OH, LORD! WHO WILL COMFORT ME?: A MÚSICA DE MELODY 
GARDOT PRA LAURENT, EM POINT CARDINAL, DE LÉONOR DE 

RÉCONDO 

Marcelo Alves Brum (UFAC) 

Esta proposta de comunicação trata do Leitmotiv de Laurent, personagem do 
romance Point Cardinal (2017) que oscila entre o heterônimo Mathilda 
(possivelmente, gênero fluido ou, talvez, alter ego feminino) e seu caminho em 
direção à Lauren – identificação como mulher transgênero. Léonor de Récondo, 
violinista e escritora francesa, autora da obra em questão, escolhe a canção Oh, 
Lord! Who will comfort me? (My one and only thrill, 2009), de Melody Gardot, 
para associar a Laurant; em sua letra estão contidas desordem interior, anulação, 
identificação e descrição familiar que, de certa forma, retratam o drama da 
personagem. Visando discutir como a canção escolhida serve de Leitmotiv para 
além das palavras, nos propusemos a uma análise musical a fim de identificarmos 
elementos que contribuam para a sua representatividade na obra literária. 
Valendo-nos de ideias de paisagem sonora (SCHAFER, 2010), música 
programática (GROUT e PALISCA, 1997) e da proposta de interface entre cultura, 
drama e sonoridade (MOTA, 2020), nos propomos a uma escuta que amplie sua 
significação para além da letra. De nossa pesquisa, resulta que Oh, Lord! Who 
will comfort me? não só traduz dramas pessoais, mas também evoca o ambiente 
de Mathilda, a sensualidade da vida paralela, o inebriar-se de feminilidade 
proibida, a súplica pela solução de um (até então) problema e o responsório das 
vozes que ecoam em Laurent. Do exposto, conclui-se que a autora, possivelmente 
por sua formação e atuação profissional como musicista, escolheu esta canção 
considerando diversos aspectos musicais para além de sua letra. 

Palavras-chave: Point Cardinal. Léonor de Récondo. Leitmotiv. Paisagem 
Sonora. Música e Literatura. 
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BALZAC FEMININO OU MASCULINO: O HUMOR NA FISIOLOGIA 
DO CASAMENTO 

Barbara M. Jacob (USP) 

 

Em sua Fisiologia do casamento (1829), Honoré de Balzac se propusera a 

oferecer uma série de conselhos e sugestões para os homens casados a fim de que 

evitassem ser “minotaurizados” – conforme expressão cunhada pelo autor a fim 

de substituir a expressão usada por Molière: “cocu”, isto é, ser vítima de um 

adultério. Na introdução à Fisiologia do casamento, o fisiologista proíbe a 

entrada das mulheres à obra e em diversas passagens vê-se expressa a opinião de 

que as tarefas domésticas e os filhos são os únicos deveres e funções de uma 

mulher, o que causara o espanto de Simone de Beauvoir, como fora expresso em 

uma passagem de O segundo sexo (1949). No entanto, a obra apresenta também 

outros argumentos que seriam a favor de mudanças (e eventuais melhoras) na 

vida da mulher oitocentista. Usando-se constantemente do humor, somos 

levados pelos argumentos do autor ora a favor de mudanças dos costumes, ora 

pela manutenção das leis e da condição da mulher em relação à instituição do 

casamento. Para essa comunicação, pretendemos explorar a função do humor na 

representação da mulher e de sua relação com a instituição do casamento, da 

maneira que fora feita na Fisiologia do casamento. 

 

INFÂNCIA, DISTINÇÃO SEXUAL E ESPELHAMENTO EM LA 

MÉDAILLE DE DAILLE DE MARIE-THÉRÈSE PICARD 

 

Dennys Silva-Reis (UFAC)  

 

La médaille (2011), peça infantil da guianense Marie-Térèse Picard, traz à baila o 
encontro de duas crianças diante de um rio. Os diálogos e as ações dos dois 
personagens – Pierre e Jeannie – trazem questões da vida adulta e interrogam a 
faixa etária denominada infância. É partir desses postulados que este trabalho 
visa, primeiramente, apresentar esta obra de uma escritora da Guiana Francesa; 
em seguida, exemplificar e detalhar atitudes e réplicas dos personagens; e, por 
fim, valorizar a atualidade dos temas abordados. Para isso, nos apoiaremos na 
Crítica Feminista, em especial nas definições de “infância”, “espelhamento” e 
“distinção sexual”. Esperamos com este trabalho problematizar as questões de 
gênero e feminismo na infância a partir da atualidade deste texto teatral e das 
veredas da análise literária. 

Palavras-chave: Infância. Espelhamento. Distinção Sexual. Guiana Francesa. 
Marie-Thérèse Picard. 
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LITERATURA INFANTOJUVENIL DE LÍNGUA FRANCESA DE 
AUTORIA FEMININA: UMA LEITURA DE MIRIAN MAKEBA LA 

REINE DE LA CHANSON AFRICAINE 

Ana Beatriz Aquino da Silva (UFCG) 

Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG) 

Nossas reflexões apontam para a importância da leitura literária na formação 

integral da criança. Muito embora o espaço para as escritoras do mundo “dito 

francófono” ainda não seja paritário quando comparado ao espaço de outros 

escritores, há uma significativa produção literária de mulheres em língua 

francesa, produção na qual são reveladas vozes que buscam, dentre outras coisas, 

um espaço igualitário e de respeito. Nessa perspectiva, identificamos a urgência 

do ensino de francês para crianças, no contexto brasileiro, possibilitando o 

contato com a diversidade cultural da língua-alvo. Entendemos que se trata de 

um caminho que possibilita uma formação com leitores sem preconceitos e 

conscientes da diversidade de uma língua/cultura de cerca de 220 milhões de 

pessoas em todo o mundo (OIF, 2019). Assim, a questão norteadora destas 

reflexões é: qual é o lugar de fala da mulher na literatura infantojuvenil produzida 

por escritoras de língua francesa? Na busca por uma resposta a esta questão 

cerne, o nosso objetivo geral é: analisar a obra Mirian Makeba La Reine de la 

chanson africaine, de autoria de Kidi Bebey, a fim de examinar o lugar de fala da 

personagem Miriam Makeba, uma cantora da África do Sul. Para as nossas 

análises buscaremos ancoragem nas reflexões de Spivak (2010) acerca do lugar 

de fala, Chevrier (2006) e Joubert (2013), sobre a literatura de língua francesa na 

África; e, também em Reyes (2010),Vanthier (2009) e Poslaniec (2002) quanto 

às reflexões de estímulo à leitura e à sensibilização literária e a formação leitora 

na infância. 

Palavras-chave: Literatura de expressão francesa. Literatura Infantojuvenil. 

Mirian Makeba. Autoria Feminina. 

 

 

Simpósio temático 27: Literatura, tradutor e a 

política da tradução 

LITERATURA, TRADUTOR E A POLÍTICA DA TRADUÇÃO 

Prof. Dr. Cacio José Ferreira (UFAM) 

Cada tradução assume personalidade própria, ao ser moldada pelas regras 

sociais e culturais existentes no momento em que é acometida pela ondulação. 

Desse modo, o tradutor utiliza o emaranhado de regras para compor a sua 

forma de educar as palavras, ou seja, cada tradução é única. É preciso se 

adequar aos princípios linguísticos, sociais e culturais para onde a palavra está 
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brotando, renascendo, enveredando-se, transmutando-se. A totalidade que 

cerca a palavra traduzida perpassa os manuais existentes, mas percorre 

caminhos inéditos, permitindo, assim, entender o complexo processo 

tradutório. Assim, a tradução no sentido literal do texto não é o texto original, 

mas aquela que contempla o original, sendo capaz de oferecer em outra língua 

a obra de um escritor, construindo, além disso, o esperado diálogo com o leitor. 

Nessa perspectiva, o pensamento da pesquisadora e tradutora Germana Sousa, 

ao abordar questões relacionadas à tradução do romance "Les liaisons 

dangereuses", de Laclos, ilustra bem o cuidado que o tradutor deve assumir 

frente a uma escrita bem pensada: “a percepção e compreensão (...) desse 

entrelaçamento de vozes narrativas, além do conhecimento mínimo sobre os 

caminhos percorridos pela obra na cultura de partida, levam o tradutor e o 

crítico a executar com maior habilidade a sua tarefa” (SOUSA, 2014, p. 105). 

Cada escolha para a realização da tradução é dificultosa, requer pesquisas em 

diversos graus, com encantos próprios. Dessa maneira, é possível enxergar a 

tradução como a formação de um novo texto que dialoga com o original, com a 

língua de chegada, com o autor e as ideias do corpo linguístico. Ela não é um 

ser composto de fragmentos homogêneos, mas dotado de particularidades 

heterogêneas, que podem definir a obra e um povo. A personalidade da 

tradução deve ser moldada pelas regras sociais existentes no momento do texto 

traduzido. O tradutor-autor, então, utiliza esse emaranhado de regras para 

construir a sua forma de trabalhar o texto tradutório, ou seja, cada tradução é 

singular. É preciso adequar aos princípios linguísticos, sociais e culturais para 

onde a palavra está renascendo, transmutando. Dessa maneira, a compreensão 

perpassa os manuais existentes, criando novos caminhos e permitindo, assim, 

entender o processo tradutório. Nesse raciocínio, esse simpósio acolherá textos 

que versam sobre o fazer da tradução, o teor literário do traduzir que mantém 

viva a poética e, tendo, como parte da tradução, a política de feitura do novo 

texto pelo tradutor.  

Palavras-chave: tradutor; tradução e política; literatura; poética do traduzir.  
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Resumos das comunicações do Simpósio Temático 27: 

CLARICE  LISPECTOR AOS  OLHOS  DO TRADUTOR 
GIOVANNI      PONTIERO:  UMA ANÁLISE À LUZ DE 

GIDEON TOURY 

Nayara Helou Chubaci Güércio (Trinity College Dublin) 

Este trabalho busca fazer o exercício teórico de contestar o conceito de Gideon 

Toury (1978/2004) de normas de tradução que guiam o comportamento do 

tradutor. O método de Toury visa explorar de que maneira as chamadas normas 

tradutórias são construídas e como elas agem nos processos de tradução 

(TOURY, 1978/2004, p. 199). O objetivo desta análise é demonstrar que as 

escolhas de um tradutor não necessariamente seguem um padrão, o que 

significa que não há como garantir uma esquematização precisa das normas 

sociais ou tradutórias que norteiam as escolhas do profissional da tradução. Por 

meio de uma análise textual comparativa, este trabalho analisa a coletânea de 

contos intitulada “Laços de Família”, de Clarice Lispector, e a tradução da 

mesma obra para o inglês, “Family Ties”, assinada por Giovanni Pontiero. O 

estudo foca-se no estilo de escrita de Lispector e suas peculiaridades, como a 

chamada “agramaticalidade” e o fluxo de consciência na escrita da autora. 

Verifica-se que Pontiero não demonstra seguir um padrão claro de 

comportamento em sua tradução. As escolhas do tradutor alternam-se entre: 1) 

obedecer ao estilo de Clarice, aproximando-se do texto de partida e; 2) romper 

com as peculiaridades da autora, aproximando-se do texto de chegada. Por 

exemplo, em “The Daydreams of a Drunk Woman” [Devaneio e Embriaguez 

duma Rapariga], Pontiero frequentemente rompe com o estilo da autora, o que 

não parece acontecer com a mesma frequência em “Preciousness” 

[Preciosidade]. 

Palavras-chave: Gideon Toury. Normas Tradutórias. Tradução. Clarice 

Lispector. Laços de Família Análise Textual. 
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DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS: UMA LEITURA DAS 

TRADUÇÕES DE MACHADO DE ASSIS 

Anderson de Souza Andrade (UNESP/ASSIS) 

Esta comunicação tem por objetivo realizar levantamento das traduções realizadas 
por Machado de Assis durante o século XIX de obras oriundas da língua inglesa. 
Apresentação terá como objetivo uma análise das traduções feitas por Machado 
e publicadas nos principais periódicos da época, além de fazer uma análise das 
questões fonéticas e culturais que foram absorvidas pelo tradutor. Pretende-se 
com a pesquisa ampliar esse campo pouco analisado que é de Machado de Assis 
atuando como tradutor, apresentando obras de autores como: Edgar Allan Poe, 
Charles Dickens, Henry Longfellow, William Cowper, William Shakespeare 
dentre outros autores de língua inglesa que foram traduzidos pelo contista 
fluminense. 

Palavras-chave: Tradução Literária. Literatura Comparada. Machado de Assis. 
Literatura de Língua Inglesa.   

 

ENSINO CRÍTICO DE LITERATURA INGLESA POR MEIO DE 

TRADUÇÃO COMENTADA 

Jefferson Cândido Nunes (UFSC) 

Esta pesquisa parte de um estudo sobre a influência da utilização de traduções 

comentadas em aulas de Literatura Inglesa. Objetiva-se investigar como a 

abordagem desse gênero textual em tais aulas pode contribuir para gerar 

discussões metalinguísticas que complementem a análise de obras literárias. Para 

esse fim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a teóricos dos Estudos da 

Tradução que tratam dos assuntos tradução comentada (TORRES, 2017; 

ZAVAGLIA et al., 2015; BERMAN, 2013) e tradução literária (BRITTO, 2012; 

GUERINI et al., 2011). Como resultado, a emergência desse novo gênero aponta 

para uma nova crítica literária que muito pode contribuir para estudos 

acadêmicos. Conclui-se, portanto, que se deve incluir a abordagem da tradução 

literária em aulas de Literatura Inglesa quando houver alunos que possuam a 

capacidade linguística de analisar obras literárias no contraste entre o texto na 

língua de partida e o texto traduzido. 

Palavras-chave: Tradução comentada. Tradução literária. Literatura Inglesa. 
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PAULO RÓNAI E A PRIMEIRA EDIÇÃO DE A COMÉDIA HUMANA 
NO BRASIL: INTRODUÇÕES 

Regina Cibelle de Oliveira (USP) 

O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo das introduções, escritas por Paulo 
Rónai, para a primeira edição completa de A Comédia humana, de Honoré de 
Balzac (1799-1850), no Brasil. A obra de Balzac começou a circular no Brasil ainda 
no século XIX, no entanto, somente a partir da década de 1940 passou a ser 
publicada uma edição completa de A Comédia humana, pela Livraria do Globo, 
de Porto Alegre. Na ocasião, Maurício Rosenblatt, representante da livraria, 
entrou em contato com o crítico húngaro Paulo Rónai, solicitando-lhe que 
escrevesse uma introdução geral tratando do autor e da obra. Rónai aceitou a 
proposta, porém verificou algumas possibilidades de melhorar o projeto, como 
utilizar como base a edição definitiva francesa, revisar as traduções, escrever uma 
introdução para cada obra e incluir notas de rodapé. A editora aceitou as 
sugestões e o crítico assumiu a responsabilidade de fazer as modificações. Com 
isso, Rónai escreveu uma introdução para cada um dos oitenta e oito romances e 
novelas e para o “Prefácio à Comédia humana” e inseriu mais de sete mil notas 
explicativas. Nesse trabalho, analisaremos alguns dados sobre as introduções, 
como sua organização e os principais aspectos ressaltados pelo crítico. 
Apresentaremos, primeiramente, o projeto da editora, passaremos para a 
organização das introduções, observaremos exemplos do trabalho do crítico e 
finalizaremos com a importância desse trabalho para que a edição brasileira fosse 
considerada uma das mais completas fora da França. 

Palavras-chave: A Comédia humana. Honoré de Balzac. Edição brasileira. 
Paulo Rónai. Introduções.   

 

 

Simpósio temático 28: Retórica e literatura 

 
RETÓRICA E LITERATURA 

Eduardo Costa Madeira 

Prof. Dr. José Luis Martinez Amaro (UnB) 

Definições consideradas antitéticas desde o século XIX, a Retórica ficou 

reduzida a um lugar de manipulação e falsidade, enquanto a Literatura, de um 

outro lado, aparece como a expressão de uma verdade íntima e original de um 

autor. Tal dicotomia, que pressupõe uma superação, vem sendo questionada 

pelos estudos literários. Um percurso que pensa a história da literatura fora do 

contínuo progressivo, pode partir de uma divisão entre as visões de Górgias e 

Platão. Uma visão sofística, de um lado, que coloca o estilo e o discurso em 

questão, e a filosófica, de outro, que busca sempre a verdade por trás das coisas 

(VICKERS, 1998). Segundo Jorge Luis Borges, se o Quixote fosse apenas uma 

sátira contra os romances de cavalaria não seria o Quixote (BORGES in 

BARONE (org.). 2005, p. 26). Isto porque uma história da literatura que busca 
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uma verdade anterior à obra pode negligenciar os méritos de linguagem. Para 

as literaturas contemporâneas, o viés retórico permite ler o literário como 

discurso e a potência do falso como mote dos jogos discursivos das chamadas 

“Escritas de si”, onde a verdade por trás de um autor é questionada. Este 

projeto de simpósio propõe-se a receber trabalhos dispostos a analisar a 

retoricidade de textos literários, fora de uma história da literatura que ordena 

os textos a partir de uma perspectiva exterior. De produções contemporâneas 

de cunho autoficcional, que desestabilizam o lugar de enunciação a partir do 

par verdadeiro/falso, até textos clássicos lidos a partir mais da linguagem e das 

técnicas argumentativas do que seus reflexos culturais. Também considera 

trabalhos que estabeleçam diálogo, a partir da literatura, com a Sofística e a 

Retórica como resistência a um modelo de verdade de raiz platônica que, 

segundo Alain Badiou (2002), permanece vivo no século XX em obras de 

natureza bretchiana, preocupadas com uma denúncia vigilante do estilo como 

lugar de manipulação. 

Palavras-chave: Retórica. Literatura. Sofística. Autoficção. Clássicos. 
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Resumos das comunicações do Simpósio Temático 28: 
 

NOTAS  PARA UMA SOFÍSTICA LITERÁRIA 

 

José Luis Martinez Amaro (UnB) 

 

A díada  sofistica/filosofia pode ser uma base para elaborar hipótesis sobre 

historia e historiografia literária. De um lado a retórica e central, do outro, 

acessorio.  Depende desde que lado queramos ler os textos para avaliar as 

consequências. Do lado da filosofía temos a linhagem de Platão, Aristoteles, uma 

linhagem de prestigio,  a do continuo que chega a Hegel e Kant numa narrativa 

que conhecemos como a de uma historia filosófica da filosofia. Para pensar o 

outro lado, o  da sofistica poderíamos trazar uma linhagem a partir de Gorgias ou  

Isócrates, uma linhagem ativa no que se reconhece como primeira sofistica.  Aquí 

partiremos dos tratados de Teón, Aftonio e Hermógenes para propor uma 

sofística literaria vigente nos chamados séculos de ouro, tomando como exemplo  

o Dom Quixote de Cervantes. 

 

TECHÉ, RETÓRICA E POÉTICA 

 

Danilo Frabetti (UnB) 

 

Em "Contra os retóricos", Sexto Empírico argumenta que a retórica não é uma 

arte (techné) por diversos motivos, entre eles por não ser útil à cidade, uma vez 

que pode ir contra aos interesses da lei; por não ser verdadeira, uma vez que pode 

tornar verossímil aquilo que é falso; que não possui uma finalidade, posto que é 

inconstante, volátil e cambiável. Sexto cita a defesa que os retóricos fazem dela 

utilizando-se de uma analogia com a pedra de amolar facas que, mesmo 

desprovida da capacidade de cortar, é capaz de tornar o metal apto ao corte. 

Assim, mesmo não sendo bons oradores eles podem transmitir essa capacidade 

aos outros pela arte, ou conforme nos convém, por técnica (techné). Propomos 

pensar essa analogia relacionando-a a uma passagem do diálogo "Íon", de Platão, 

quando diz que o rapsodo não é hábil pela arte, ou pela técnica, mas antes o faz 

através de inspiração divina das musas. Para exemplificar o argumento, Sócrates 

utiliza-se da metáfora da pedra magnética que, capaz ela de atrair metais, induz 

o metal à atração, tornando-o também capaz de semelhante atração desde que 

submetido aos efeitos de sua influência. Assim o poeta não agiria por "techné", 

não produziria por conhecimento, mas por inspiração. Nos propomos a pensar as 

relações entre retórica e poética partindo da leitura dessas duas metáforas que se 

desenvolvem na reflexão sobre a noção de técnica e, transversalmente, pensar 

esses conceitos pertinentes ao campo do fazer artístico, tais quais a utilidade, a 

finalidade, mimesis, repetição e reprodução, tendo como contraponto a teoria 

sofística de Górgias quando pensa o corpo mínimo do discurso (logos) que é capaz 

das mais divinas obras.  
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AS METÁFORAS PEREGRINAS DE NATALIA GINZURG EM LÉXICO 

FAMILIAR 

 

Lilian Monteiro de Castro (SEEDF/ UnB) 

Juliano de Almeida Pirajá (UEG) 

 

Na Retórica, Aristóteles define os gêneros discursivos em deliberativo, judicial e 
epidíctico, sendo o último de dedicado ao elogio e à censura. No Livro III, o 
estagirita, propondo as bases do que seria ou não apropriado à construção 
discursiva, toma como exemplo as metáforas do sofista Górgias classificando-as 
como frívolas, inapropriadas, burlescas e demasiado poéticas, citando o caso em 
que Górgias teria censurado uma andorinha, referindo-se a ela como Filomena, 
personagem mitológica transformada pelos deuses em andorinha. No entanto, 
Adma Muhana, em Elogio de Górgias (2000) – assim como Barbara Cassin, em 
O efeito sofístico (1995) –, ressalta que o gênero epidíctico, dentro da tradição 
sofística, implicaria na fusão da retórica e da poética, diferenciando-o 
completamente das definições aristotélicas. Nessa perspectiva, o gênero 
epidíctico assumiria uma forma muito mais literária, dando à “subversão” da 
linguagem (léxis) importância maior que ao seu “significado” (logos). À guisa da 
sofistica, a romancista italiana Natalia Ginzburg, em Léxico familiar, dá às 
metáforas empregadas por sua família o protagonismo, colocando a léxis, e sua 
produção de sentidos múltiplos, à frente do logos. Esta proposta de comunicação 
tem por objetivo pensar como e porque Léxico familiar se aproxima da tradição 
sofística. 
 
Palavras-chave: Retórica; Literatura; Sofística.     
 

 

A PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL COMO ESTRATÉGIA DE 
CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM É ISTO UM HOMEM?, DE PRIMO 

LEVI 

Renan Paulo Bini (Unioeste) 

Pretende-se apresentar investigação sobre como a primeira pessoa do plural é 
utilizada como uma estratégia de construção de ethos no livro É isto um homem?, 
de Primo Levi, obra que apresenta relato sobre a sobrevivência nos campos de 
concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Para isso, em relação 
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ao ethos, refletiu-se sobre propostas como as de Adam (2016), Amossy (2016), 
Dascal (2016) e Haddad (2016); e, para a avaliação dos elementos linguísticos, 
considerou-se Benveniste (1991), Stewart (2015), Soares (2016), Fauci (2016), 
Bini e Sella (2019), entre outros pesquisadores. Nos recortes textuais 
selecionados para análise, verificaram-se diferentes instâncias de ethos, 
mobilizadas por usos da primeira pessoa do plural. Assim, por meio deste estudo, 
demonstra-se que, no texto, o pronome nós e os verbos flexionados na primeira 
pessoa do plural são mobilizados pelo produtor do texto para imprimir diferentes 
sentidos e estratégias argumentativas ligadas ao ethos. 

Palavras-chave: É isto um homem?. Primo Levi. Ethos. Primeira Pessoa do 
Plural. 
 

SIMULAÇÃO E SIMULACRO NA TRILOGIA DE MALEMORT, DE 
REINALDO SANTOS NEVES 

 
Eduardo Costa Madeira (UnB) 

Em A crônica de Malemort (1978), ambientado na Idade Média, Reinaldo Santos 
Neves realizou uma rigorosa pesquisa com fontes medievais, afim de recuperar a 
mentalidade e a sintaxe do prosador medieval. Incorpora até “erros” como triplas 
negativas, anacolutos e formas verbais estranhas do prosador medievo. A partir 
da década de 1990, Santos Neves começou um processo de tradução do próprio 
romance para o inglês médio, com os mesmos critérios de verossimilhança 
retórica, mas desta vez com obras em inglês (especialmente Crônicas de 
Froissart, traduzidas do francês por Lord Berners). O texto cresceu muito em 
tamanho e episódios, e depois foi retraduzido para o português, desta vez 
contemporâneo. Esse é o caso de A folha de hera: romance bilíngue (2011). Para 
justificar academicamente tal processo, foram criados paratextos fictícios que dão 
conta da saga do manuscrito, cuja única versão sobrevivente seria uma tradução 
para o inglês no século XV, lançado como edição crítica por uma professora 
medievalista da década de 1950. Essa comunicação tem por objetivo analisar 
alguns desses méritos retóricos da Trilogia de Malemort, como ficou conhecida, 
de Reinaldo Santos Neves, que vão desde incorporar o bilinguismo como parte da 
trama de falsas atribuições até a colagem intertextual que se quer a tradução de 
um original que não existe, além do complexo jogo de paratextos fictícios. 
 
Palavras-chave: Simulacro. Simulação. Reinaldo Santos Neves. Trilogia de 

Malemort. Retórica. Literatura. 

 

LE CLASSIC AMOUR: A TRADIÇÃO LETRADA EM 

CORRESPONDÊNCIA DE ABELARDO E HELOÍSA 

 

Érica Araujo da Costa (UNIFESP) 

 

O presente trabalho objetiva reconhecer e analisar as referências aos clássicos 

seja pelas normas de escrita epistolar e/ou citações de autores antigos, em 

Correspondência de Abelardo e Heloísa. As cartas, já consideradas clássicas 
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pela teoria literária, datam de meados dos séculos XII e XIII e narram o amor 

vivido e ainda vivo do casal, apesar da separação. Sua relação foi iniciada 

através dos estudos quando Pedro Abelardo tornou-se professor de Heloísa, 

ainda que pertencentes da mesma classe social a disparidade de idade tornou 

seu amor malquisto. Após uma série de eventos trágicos o casal teve que se 

separar, e é a partir disso que conhecemos sua história. Conforme afirma Paul 

Zumthor (2000), em um estudo introdutório a uma edição da obra: “o texto 

traz seu próprio sentido, engendrado nesse lugar utópico em que ressoam os 

ecos de um mundo” (p. 5), e é dessa forma que a compreendemos neste  estudo, 

principalmente pela tradição letrada que ela representa e referência. As cartas 

também se fizeram como referência a uma forma de amar e de gênero, hoje 

conhecido como “romance epistolar”. Para analisar tais aspectos, esta pesquisa 

de cunho bibliográfico apoia-se teoricamente em nomes como Zumthor (2000), 

Capelão (2019), Mongelli (2009) e Neves (2017). 

Palavras-chave: O amor cortês; gênero epistolar; tradição letrada; retorno aos 

clássicos. 

 

ST 29: Multidisciplinaridades: o fantástico e suas vertentes 

na literatura, cultura e educação 

 

MULTIDISCIPLINARIDADES: O FANTÁSTICO E SUAS 

VERTENTES NA LITERATURA, CULTURA E EDUCAÇÃO 

Profa. Dra. Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFCAT) 

Prof. Dr. Alexander Meireles da Silva (UFCAT) 

Prevalece, ainda no Brasil, um ensino de literatura apressado e superficial em 

que se formam alunos com uma espécie de formação literária de “vitrine”, 

totalmente desvinculada do verdadeiro ato do letramento. Com a implantação 

do sistema de vestibular a problemática se acentua ainda mais, uma vez que 

aos alunos é oferecido um ensino de literatura engessado, desconectado da 

realidade e sem chance de mostrar o verdadeiro valor da leitura literária 

enquanto formadora de pessoas críticas e humanizadas. Possuidor de uma 

linguagem específica, o texto literário, ao confrontar questões de nossa 

realidade empírica com elementos ficcionais, faz com que proliferem vetores a 

favor do senso crítico a partir de um trabalho livre, ativo e dinâmico por parte 

do leitor. Ainda mais contundente torna-se tal assertiva quando fazemos um 

recorte nas teorias que versam sobre a literatura fantástica e vemos que todas, 

embora por vieses diferentes de acordo com a época, com o estatuto social ou 

até mesmo com o país de origem, convergem quando nos mostram que a 

vertente fantástica expõe a real condição humana. Ainda que produzida por 

diferentes caminhos – seja pelas vias dos contos de fada, da ficção científica, 

do realismo mágico, o que temos são textos que falam de nossa existência: 
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transitória, finita e limitada. Este Simpósio acolhe, portanto, pesquisas que 

ressaltam a importância do fantástico e suas vertentes sob uma perspectiva 

multidisciplinar, seja a manifestação do fantástico no texto literário 

propriamente, nos variados artefatos culturais (cinema, séries televisivas, 

histórias em quadrinhos, música) ou na sala de aula, de forma a comprovar que 

a literatura fantástica, ao explorar ambientes sombrios e estranhos, tangencia 

nosso interior, e é por meio desse encontro que amadurecemos e ampliamos 

nossa visão de mundo, bem como relativizamos o encontro mais difícil de nossa 

existência: o encontro com o outro. 

Palavras-chave: Literatura Fantástica. Formação literária. Educação.  
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 29: 

 

FISSURAS E FRESTAS: A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA 
FANTÁSTICA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO 

 

Carolina Bernardes Alves Costa (PPGEL/UFG) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (PPGEL/UFG) 

As narrativas fantásticas, apesar de terem no ambiente escolar uma difusão 
restrita, seguem como um dos principais interesses do público infanto-juvenil. 
Mas por que não trabalhamos essas obras na escola? Neste trabalho, 
discutiremos essas questões do ponto de vista didático, passaremos pelo 
cânone, detectaremos os problemas no ensino canonizado da literatura no 
Ensino Médio e porque o ensino se tornou tão enviesado. Diante desses 
questionamentos, nossos objetivos são levantar um pequeno debate sobre esses 
assuntos, abordar a teoria da literatura fantástica e sua presença na obra de 
José J. Veiga, e como essa teoria pode contribuir para a formação de leitores 
críticos. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e dá continuidade às pesquisas 
por mim levantadas quando da confecção de meu Trabalho de Conclusão de 
Curso, quando abordei a importância da literatura fantástica enquanto 
formadora de leitores mais humanos. 

Palavras-chave: Literatura Fantástica. Cânone. José J. Veiga. 
 

LEMBRAR PARA NÃO ESQUECER: MEDO E DISTOPIA NA OBRA É 

ISTO UM HOMEM? DE PRIMO LEVI 

Aline de Fátima Camargo da Silva (UAELL/UFCAT) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UAELL/UFCAT) 

 

Faremos uma leitura crítica e analítica da obra É isto um homem?, publicada 

inicialmente em 1947, de Primo Levi (1919-1987) alertando para a importância 

de se rememorar o Holocausto a fim de evitar que as gerações vindouras 

tornem-se massas manipuláveis na mãos de discursos totalitários e 

pseudofilosoficos capazes de fomentar uma nova reprodução de extermínio de 

determinados grupos sociais. O autor, que é um sobrevivente de Auschwitz, 

relata como a “utopia racial” do ditador nazista Adolf Hitler (1889-1945) 

transformou os campos de concentração, inicialmente utilizados como espaços 

para abrigarem soldados em campanha, em locais distópicos. Desse modo, o 

presente trabalho propõe explanar como a Literatura possui um papel 

libertador e transformador no meio social, haja vista que, nas páginas de um 

livro amarelado pelo tempo há histórias carregadas de sonhos, dores, medos, 

alegrias e dissabores que não se desbotam, há memórias que contam como o 

passado pode moldar o presente de variadas formas, e o esboço de 

comportamentos humanos passíveis de resultar no avanço ou no retrocesso da 
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sociedade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica pautada em teóricos que 

serão devidamente referenciados ao longo do trabalho. 

 
Palavras-chave: Holocausto. Antissemitismo. Literatura Distópica. 

 

O FANTÁSTICO MUNDO DA LITERATURA INSÓLITA E A 
FORMAÇÃO DO LEITOR 

Sandra Rocha Martins (UFG/Catalão) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG/Catalão) 

Partindo da hipótese de que o letramento literário é um fenômeno que vai além 
da escrita e suas concepções formais, nosso trabalho tem como intuito analisar o 
letramento literário à luz das teorias que versam sobre a literatura fantástica, 
tentando evidenciar a sua importância na formação de leitores e formação do 
indivíduo. Sublinharemos a necessidade do conhecimento do termo letramento, 
assim como a necessidade da prática da leitura literária para a sua efetivação. 
Especificamente objetivamos ressaltar a importância da literatura fantástica 
enquanto provedora de um letramento literário mais humanizado, mais crítico e 
consciente. Nossa pesquisa será embasada nos suportes histórico-críticos de 
Soares (2004, 2011,2014), Cosson (2014, 2016), Kleiman (2012), Rodrigues 
(2008), dentre outros. 
 
Palavras-chave: Leitura. Letramento Literário. Literatura Fantástica. 
 

O ESTEREÓTIPO DAS BRUXAS NOS CONTOS DE FADAS: UMA 
BREVE ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA LITERATURA 

FANTÁSTICA 
 

Mirian Lúcia Ferreira (PROLICEN/UFCAT) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFCAT) 

Conhecidos mundialmente, os contos de fadas tradicionais são marcados pelo 
retrato do período medieval onde o dualismo estava em alta e as mulheres, de 
acordo com seu comportamento ao padrão da época, ou eram boas ou eram más. 
Em tais narrativas as bruxas são personagens estereotipadas e apresentam 
elementos de características fantásticas, tais como vassouras voadoras e porções 
mágicas. Essas personagens que são caracterizadas como feias e malvadas, 
geralmente são mulheres mais velhas ou madrastas que substituem a figura 
materna da donzela indefesa – a qual é constantemente maltratada nas 
narrativas. Nosso objetivo é refletir sobre como obras atuais que contenham 
personagens fantásticas, como as bruxas, se vinculam a um discurso ideológico 
(frequente na Idade Média) contra as mulheres. Esse trabalho se justifica porque 
ao retomarmos o processo histórico de construção da demonização do feminino, 
podemos mostrar, à luz da literatura fantástica, como essa alteridade se compõe 
num espectro social. Trata-se de um trabalho que faz parte do projeto de pesquisa 
do Programa de licenciatura – PROLICEN, intitulado “Debatendo a alteridade na 
sala de aula: a lenda da bruxa e a desconstrução da misoginia”. Assentaremos 
nossa pesquisa nos textos dos autores Luis da Câmara Cascudo (1978, 1983, 
1985), de Jean Delumeau (2009) e outros autores, de forma que possamos 
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entender como se criou e se perpetuou a figura da bruxa em solo europeu até sua 
manifestação no Brasil. 

 

Palavras-chave: Literatura. Fantástico. Mulheres. 

 

 

A LITERATURA REGIONALISTA E SEUS ELEMENTOS DO MEDO 
EM “A BRUXA DOS MARINHO”, DE HUGO DE CARVALHO RAMOS 

 
Eduarda Cristina Aires Mano (UFCAT) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFCAT) 

Ao abordar a literatura tida regional, é perceptível ocorrer um estranhamento 
diante do “outro”, muito em função por conta da visão que as elites e os 
intelectuais da época tinham do sertão, afinal, durante bastante tempo a crítica 
literária reduziu a obra sertanista a elementos locais, linguagem idioletizada, 
cultura específica. A partir disso, objetivamos analisar como as “alteridades do 
sertão”, aos olhos dos sistemas de poder, falam diretamente daqueles que não 
faziam parte ou não poderiam fazer parte de um projeto de Brasil progressista e 
que se coadunava com preceitos liberais. Buscaremos, nas narrativas literárias 
regionais e que tematizam elementos como lendas, crenças e tradições, subsídios 
que sustentam nossa pesquisa, especificamente no conto “A Bruxa dos Marinho”, 
do escritor Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921). Este trabalho justifica-se por 
acreditarmos que através da literatura podemos desconstruir certos estereótipos 
há muito arraigados. Trata-se de um trabalho cuja metodologia pauta-se em 
pesquisa bibliográfica, cujos autores serão devidamente referenciados. 

Palavras-chave: Literatura brasileira. Literatura regional. Medo. 

 

COLONIZADA E SUBALTERNA: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER 
NA NARRATIVA CEM ANOS DE SOLIDÃO 

 
Carolina Rodrigues Guimarães (UFG/RC) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG/RC-Orientadora) 

O objetivo que buscamos nesta pesquisa é analisar a relação existente entre o 
papel da personagem mulher na literatura, enquanto representação metafórica 
da colônia e os estudos pós-coloniais e subalternos. Para tanto, utilizaremos 
como corpus a obra Cem anos de solidão, do escritor colombiano Gabriel 
Gárcia Márquez (1927-2014); propomos nossa análise observando diretamente 
a personagem Úrsula Iguarán, matriarca da família Buendía, e como esta, em 
uma obra latino-americana, demanda uma relação dialógica com a teoria pós-
colonial e com os estudos subalternos, uma vez que encontra-se duplamente em 
situação de subalternidade: tanto pela sua condição de colonizada, quanto pelo 
fator de ser uma mulher dentro de uma sociedade estabelecida sobre princípios 
patriarcais. Embasamo-nos nas teorias de Thomas Bonnici (2012) e Gayatri C. 
Spivak (2010) com seus estudos sobre pós-colonialismo e subalternidade, 
respectivamente. Ainda nos acompanharão Boaventura de Sousa Santos (2003) 
e Edward Said (2007), também no âmbito dos estudos pós-coloniais, além da 
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estudiosa do feminismo e classe Helleieth Saffioti (2013) e Stuart Hall (2006) 
com a teoria de identidade, dentre outros e outras teóricos e teóricas que 
dialogam com nossa pesquisa. 

 
Palavras-chave: Estudos pós-coloniais. Representação. Literatura. Cem anos 
de solidão. 

 

 

CORA CORALINA NA SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Andressa Dias Vaz (UFCAT) 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG) 

Ainda notamos certa dificuldade quando da inserção de estratégias de leitura 
diferenciadas em sala de aula. O professor, em muitos casos, tendo que seguir 
organogramas e diretrizes curriculares, pouco tempo tem para propor leituras de 
textos outros que não os previamente selecionados ou citados no material 
didático. Ainda mais contundente torna-se a questão quando se propõe leituras 
de textos inseridos na vertente do fantástico, e que tratam de questões pungentes 
(porém de suma importância) para a consciência do leitor em formação, como 
medo, morte, ritos de passagem. Justificamos nosso trabalho ao ressaltarmos e 
valorizarmos a “literatura do medo” produzida por Cora Coralina, autora goiana 
muito conhecida por sua produção poética, porém pouco lida como escritora de 
literatura fantástica. Este trabalho faz parte da pesquisa de Iniciação Científica 
“Horror, medo, assombramento, o insólito e o inusitado: manifestações do 
fantástico e suas vertentes na literatura”, e tem como principal objetivo fomentar 
medidas educacionais a serem pensadas e implementadas em sala de aula para 
que o ensino literário mais crítico e humanizado seja valorizado. Nossa 
metodologia pauta-se em pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave. Literatura Fantástica. Literatura Regional. Cora Coralina. Sala 
de aula. 

 

ELEMENTOS DA LITERATURA FANTÁSTICA PODEM CONTRIBUIR 
PARA A FORMAÇÃO DE UM LEITOR CRÍTICO? 

 
Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFCAT) 

Em nossa contemporaneidade, altamente digitalizada e midiatizada, vemos que 
nossas crianças se afastaram não apenas das narrativas literárias, mas dos contos 
tradicionais, comprovadamente necessários à formação do leitor pelo fato de 
trabalharem questões que perfazem nossa consciência humanizadora. Objetivo, 
então, esmiuçar estratégias de leitura diferenciadas e que possam contribuir para 
transformar leitores semânticos em leitores críticos. Especificamente, objetivo 
fomentar um trabalho que ressalte a importância de um ensino literário no qual 
temas como medo, temor, adversidades, tão presentes nas remotas narrativas 
orais, sejam resgatados e tenham sua importância ressignificada. Para tal, 
proponho uma leitura crítico-analítica do conto “Tarde de sábado, manhã de 
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domingo”, de José J. Veiga (1915-1999), e que tem como eixo temático a morte, 
tema que mais gera comoção e humanização entre os jovens leitores. 

 

NOS CAMINHOS DE JOÃO E MARIA: O FEMINISMO NO CONTO 
CLÁSSICO E NA VERSÃO FÍLMICA DE MARIA E JOÃO 

 
Inessa Rosa de Amorim (UNESP) 

Os contos de fadas são histórias pertencentes à constituição do mundo 
infantojuvenil, pois representam formas de enfrentamentos a partir de 
inúmeros elementos ficcionais. Dessa maneira, por meio de personagens como 
fadas, bruxas e heróis, os leitores podem se projetar em uma atmosfera 
maravilhosa e compreender mais de si e do mundo que os cercam. Assim, esta 
comunicação tem objetivo de analisar as figuras femininas do conto de fadas 
clássico “João e Maria” escrito pelos Irmãos Grimm e da versão fílmica Maria e 
João, dirigida por Oz Perkins e lançada no Brasil em 2020, com a finalidade de 
verificar a expressividade das ações femininas, o papel da bruxa e seus 
desdobramentos históricos e como a personagem Maria pode desencadear um 
desfecho distinto para narrativa fílmica, implicando um novo olhar para o 
feminino moderno. Tudo isso está aliado a uma ambientação sombria 
permeada pelo medo, horror e vários elementos maravilhosos, características 
essenciais nas composições das obras. Para tanto, o aporte teórico é composto 
pela teoria fantástica de Todorov, o estudo da psicanálise dos contos proposto 
por Bruno Bettelheim, Diana e Mário Corso, os estudos de Joan Gould e a 
análise social de Linda Hutcheon, entre outros autores. 

 
Palavras-chave: Contos de fadas clássicos. João e Maria. Versão fílmica. 
feminino. Modernidade. 

 

O FENÔMENO DO DUPLO ROMANCE VITORIANO EM “O RETRATO 
DE DORIAN GRAY”, DE OSCAR WILDE 

 
Mateus Vitor da Silva Lima (UFPI) 

Cláudio Augusto Carvalho Moura 

A presente comunicação tem como objetivo explorar a manifestação do duplo no 
romance vitoriano O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, aplicada à 
análise do protagonista. Para tal, buscou-se, primeiramente, compreender os 
princípios da psiquê humana, conforme proposto por Freud (1962) e Jung (1974), 
partindo, primeiramente, dos estudos de Frye (1965) e Baumbach (2009) sobre 
os mitos, seguido dos de Frye (1965), Propp (1968) e Campbell (1948) sobre os 
arquétipos para, assim, explorar, dentro dessa conjuntura, a relação entre 
psicanálise e literatura a partir de Souza (2005), Felman (1982) e Dacorso (2010). 
Por fim, para fins de análise, partiu-se de Freud ([1919] 1955) e sua teoria d’O 
Estranho, dentre suas manifestações, para observar os aspectos do duplo 
enquanto fenômeno psíquico, assim como as diferentes maneiras pelas quais ele 
se evidencia na diegese.  



 

 

208 

Palavras-chave: O Retrato de Dorian Gray, Duplo, Freud, Crítica 
Psicanalítica. 

 

PROPOSTAS PARA OS ESTUDOS DA FICÇÃO CIENTÍFICA 
BRASILEIRA: PALAVRAS-CHAVE E LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO 
Vítor Castelões Gama (UnB) 

Esta apresentação tem o objetivo de propor ações para o avanço do campo de 
estudos da ficção científica brasileira, dentre as quais, a padronização de 
palavras-chave e a realização de um recenseamento dos trabalhos já realizados 
sobre o assunto (artigos, livros, capítulos de livro, monografias, dissertações e 
teses). Para tanto, avaliou-se os requisitos que podem ser partilhados por 
trabalhos com as mais diversas referências teóricas, mas que abordam assuntos 
parecidos. Em seguida, procedeu-se ao levantamento bibliográfico do campo e 
uma breve análise dos assuntos mais pesquisados. Discute-se sobre a 
possibilidade de comunicação e intercâmbio entre as pesquisas e os 
pesquisadores. Ao final, será proposto uma abordagem de ensino baseado em 
pesquisa, proveniente da ciência-cidadã, utilizando a ficção científica brasileira 
como tema (para nível superior ou médio). 
 
Palavras-chave: Ficção científica brasileira. Recenseamento. Ciência-cidadã.  
 

O ESTILO GÓTICO NA LITERATURA: UMA ANÁLISE DE “O GATO 
PRETO” E DE “O CORVO” DE EDGAR ALLAN POE 

 
Janaine Carvalho Maculan (UFLA) 

O objetivo do presente trabalho é analisar os conceitos e características 
predominantes do estilo gótico, relacionando-os com o conto “O gato preto” e o 
poema “O corvo”, para explicar como esse estilo é apresentado de maneira lógica 
e verossímil por Edgar Allan Poe, além de perceber o horror como fruto das 
ações humanas e não como fenômeno sobrenatural. Segundo Tzvetan Todorov 
(1975), o fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece 
mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. O conceito de fantástico se define, pois, com relação ao real e 
imaginário, e estes últimos merecem algo mais que uma simples menção (p. 16). 
Ao final, pretende-se que este torne-se fonte de inspiração para todos que se 
interessam pelo fantástico mundo das literaturas góticas associadas a distúrbios 
psicológicos, característica marcadamente presente nas obras de Poe. 
 
Palavras-chave. Edgar Allan Poe. Gótico. Literatura. 
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QUANDO MEDEIA SOBREVOOU A MODERNIDADE NA SUA 
VASSOURA VOADORA: RESÍDUOS DA FEITICEIRA CLÁSSICA E 

MEDIEVAL EM AURA, DE CARLOS FUENTES 
 

Walter Pinto de Oliveira Neto (UEMA) 

Na Grécia Clássica, a figura da feiticeira era retratada como um ser de intelecto 
agudo e astucioso. Já na Idade Média, a feiticeira se transmutou em bruxa, cuja 
característica principal era o elo com as artes diabólicas. Esta concepção 
apadrinhada pela Santa Inquisição pretendia manifestar que toda mulher 
inteligente, autônoma e crítica devia ser aniquilada, dado que havia pactuado 
com as forças supraterrenais. No mito moderno, apesar das variações semióticas 
e narrativas, algumas das características das feiticeiras clássicas e medievais 
continuam presentes nos contos e romances de terror e gêneros semelhantes. 
Partindo dessas premissas, objetivamos evidenciar como a figura da feiticeira na 
antiguidade segue vigente e relativamente moldada na literatura moderna, a 
partir do conto Aura (1962), do escritor mexicano Carlos Fuentes. Conduzimos 
este trabalho por meio do método bibliográfico e qualitativo, em que o conceito 
da Residualidade literária e cultural (PONTES, 2006) marca a pauta teórica da 
nossa pesquisa. Dessa forma, vislumbramos pontes entre a formulação do mito 
da feiticeira da antiguidade com as narrativas modernas, o que nos permite 
afirmar, pautando-nos na hipótese de partida da tese da Residualidade, que nada 
na literatura e na cultura é original, mas tudo remete(-se) ao passado. 
 
Palavras-chave: Feiticeira. Residualidade literária e cultural. Aura. 
Modernidade. 
 

SUSPENSÃO E MANUTENÇÃO DO REAL: O NARRADOR COMO 
AGENTE DUPLO PARA A INSTAURAÇÃO DO FANTÁSTICO 

 
Mario Henrique Vieira Cardoso (UEM) 

Verificar o comportamento evasivo no modo como o narrador de “Um moço 
muito branco” informa o leitor dos fatos da sua narrativa. O caráter fabular da 
narrativa Roseana que, por vezes ganha contornos de uma tradição oral de 
contação de estórias, afirma-se assim para garantir o vislumbre de um mundo 
mítico calcado na especulação folclórica do mundo de forte alastramento para a 
compreensão do homem sertanejo, figura basilar dos contos de Guimarães Rosa. 
Assim a leitura vai permitir conferir que a forma com que o narrador elenca os 
eventos e descrições da narrativa, oscilando entre o real e fantástico desperta no 
leitor um ponto de hesitação, fundamental para a instauração do insólito. 
Aparado por Todorov e suas teorias veremos como essa hesitação viabiliza a 
instauração do fantástico. Também a condução do narrador  para equilibrar esses 
dois mundos possibilita conferir ao conto seu caráter de realismo fantástico. 

Palavras-chave: Guimarães Rosa, Narrador, Hesitação, Realismo Fantástico. 
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A IDENTIDADE BRASILEIRA PRESENTE EM “TEMPOS 
FANTÁSTICOS” 

 
Ingrid Vanessa Souza Santos (UFCG) 

Ana Beatriz Aquino da Silva (UFCG) 

Márcia Tavares da Silva (UFCG) 

No Brasil, o fantástico ainda é considerado um gênero marginal. Por seu caráter 
lúdico, é comumente mais trabalhado nos anos iniciais da Educação Básica. 
Contudo, a ficção fantástica (sobretudo aquela escrita por autores nacionais) é 
usualmente preterida na formação do leitor no Ensino Médio. Notamos que o 
fantástico nacional, em sua aplicação no contexto de ensino, permanece 
invisibilizado. Logo, percebemos a necessidade de abordar textos literários que 
auxiliem na formação de jovens leitores e que também representem a cultura 
brasileira. Temos como objeto de análise o jornal satírico de ficção fantástica 
“Tempos Fantásticos”, criado por Angelo Dias. Elenca-se como objetivo geral: 
analisar o jornal fictício “Tempos Fantásticos”, e como objetivos específicos: 
explorar os elementos da cultura brasileira na obra e examinar seu potencial 
didático para turmas do Ensino Médio. Esta pesquisa é fundamentada nos 
conceitos de fantástico de Todorov (1970), Camarani (2014) e García (2017), de 
leitura de Martins (1982) e Petit (2009) e de planejamento de Luckesi (2011) e 
Menegolla e Sant'Anna (2014). Constatamos que “Tempos Fantásticos”, 
trabalhado no contexto de ensino, instiga a leitura do público jovem através da 
temática fantástica e do teor cômico. Além disso, tanto a escrita quanto os 
elementos típicos da cultura brasileira na obra mencionada, causam ao leitor a 
noção de representatividade. Concluímos que o fantástico brasileiro apresenta 
uma grande relevância na educação literária. Ao aplicá-lo em sala de aula, abrem-
se oportunidades para novos leitores em busca de textos que dialoguem com suas 
experiências.  
 
Palavras-chave: Fantástico. Leitura. Ensino Médio.  

 

ST 30:   Perspectivas sobre as narrativas metaficcionais 

infantis e juvenis 

 
PERSPECTIVAS SOBRE AS NARRATIVAS METAFICCIONAIS 

INFANTIS E JUVENIS 

Edilson Alves de Souza (doutorando/UFG/CNPq) 

Profa. Dra. Vanessa Gomes Franca (UFG) 

A história da literatura é constituída a partir das constantes instabilidades 

formais e das consequentes transformações da prática literária. Esse 

movimento oscilante desvela tanto a maleabilidade quanto a diversidade do 

literário, que assume uma multiplicidade expressiva que o faz dialogar com 

diversas áreas do conhecimento e, não raro, com outras artes. Esse mesmo 

movimento diacrônico de reformulação e ressignificação da mimesis se repete, 

em alguma medida, na literatura infantil e juvenil, a qual, somando apenas um 
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pouco mais de três centúrias de existência, agrupa um conjunto significativo de 

produções que, na contemporaneidade, têm oferecido à crítica o desafio de 

compreender suas estratégias discursas. Um exemplo dessas desafiantes 

formas de expressão estética direcionada às crianças e aos jovens é a 

metaficção. Metaficção – guardadas as devidas proporções da variedade de 

nomenclaturas destinadas a sua conceituação como fenômeno literário 

(FARIA, 2018, p. 14) –, “é ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui dentre 

si mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/ou 

linguística” (HUTCHEON, 1984, p. 1). Esse tipo narrativo contém em seu 

enredo uma série de expedientes críticos, muito semelhantes àqueles das 

reflexões teóricas da literatura, que evidenciam uma autoconsciência do texto 

enquanto ficção e arte da palavra. Nessa direção, Patricia Waugh (1984, p. 2) 

acrescenta que “metaficção é um termo dado para o escrito ficcional que, 

autoconsciente e sistematicamente, chama atenção para seu status como um 

artefato de modo a colocar questões sobre a relação entre ficção e realidade”. 

Em outras palavras, podemos dizer que um texto que se vale de estratégias 

metaficcionais provoca uma fusão entre o discurso ficcional e o da crítica de 

ficção ao comentar a si mesmo (e/ou outros textos de natureza similar), 

desnudando seu processo de construção. Estudiosos (COELHO, 2000; HUNT, 

2010; COLOMER, 2017;) têm apontado a frequência, cada vez mais incisiva, 

dessa tendência nas produções literárias infantis e juvenis contemporâneas. 

Além disso, temos constatado em nossas pesquisas (FRANCA; SOUZA; 

CAMARGO, 2016, 2018; SOUZA; FRANCA; CAMARGO, 2017; CAMARGO; 

FRANCA; FARIA, 2018; SOUZA, 2018) que, seguindo o curso da história das 

instabilidades e transformações literárias, a metaficção infantil e juvenil, causa 

um deslocamento do modus operandi da diegesis ao expor a poiesis, e, assim, 

força o crítico a repensar as noções de ficção infantil e juvenil, as categorias 

literárias dessa narrativa, os caminhos pelos quais o leitor se engaja no texto, 

bem como os procedimentos metodológicos de análise. Com vista para a 

produtividade teórico-crítica sobre o tema, o presente simpósio intenta agrupar 

trabalhos que colaborem para traçar uma perspectiva sobre as narrativas 

metaficcionais infantis e juvenis. 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Literatura infantil e juvenil. 

Metaficção. 
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A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS ATRAVÉS DE RECURSOS 

METAFICCIONAIS PRESENTES NA LITERATURA INFANTIL E 

JUVENIL 

 

Luis Paulo da Silva Dias (UFCAT) 

Vanessa Gomes Franca (UFG) 

A metaficção não é um fenômeno recente na Literatura, definida por Linda 

Hutcheon (1984, p. 1) como ficção sobre ficção, ou seja, “é uma ficção que inclui 

em si mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/ou 

linguística”., tendo em vista o livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, 

publicado no século XVII, apresentar características autorreflexivas (CAMARGO, 

2009; FARIA, 2012). Durante o século XVIII, encontramos outras obras que 

refletem a si mesmas, como Tristran Shandy, de Laurence Sterne. No entanto, é 

no século XX que vemos o aumento da publicação desse tipo de texto e, 

consequentemente, a proliferação de estudos críticos sobre o assunto. Todavia, 

ainda temos um campo incipiente no que diz respeito aos estudos críticos sobre 

a metaficção na Literatura Infantil e Juvenil, Na Literatura Infantil e Juvenil, as 

narrativas metaficcionais “questionam as convenções a respeito da estrutura dos 

textos e chamam a atenção sobre sua condição de artifício” (FRANCA, 2017). 

Desse modo, rompendo “com os valores tradicionais – como o caráter 

pedagogizante, por exemplo,” (FRANCA; SOUZA; CAMARGO, 2015, p. 371). À 

vista disso, neste trabalho, abordamos as características das obras metaficcionais 

da Literatura Infantil e Juvenil e a relevância de tais textos para a formação de 

leitores estéticos. Como embasamento teórico, utilizamos as pesquisas de: 

Camargo (2009); Faria (2012); Franca, Souza e Camargo (2016); Hutcheon 

(1984); Souza, Franca e Camargo (2017); Simões e Azevedo (2009), Waugh 

(2001), dentre outros. Esta pesquisa integra a ação extensionista Narrativas 

metaficcionais na Literatura Infantil e Juvenil: formação de leitores críticos, 

desenvolvido na UEG, Câmpus Pires do Rio, com o apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PrE), sob a coordenação da professora 

doutora Vanessa Gomes Franca. 

Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Metaficção. Leitor crítico. 

 

METAFICÇÃO EM MONTEIRO LOBATO: NOTAS SOBRE 
REINAÇÕES DE NARIZINHO 

Edilson Alves de Souza (UFG/CNPq) 

Os procedimentos de autorreflexividade fazem parte da literatura ocidental da 
invocação das musas nas epopeias homéricas até as produções contemporâneas. 
Na atualidade, eles configuram uma importante e sofisticada tendência que 
possibilita uma série de representações artístico-literárias esteticamente ricas e 
problematizadoras dos diversos usos da linguagem. A narrativa metaficcional é 
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um exemplar das formas literárias que aderem a autoconsciência textual como 
estratégia discursiva e, por assim se caracterizar, efetua um conjunto de reflexões 
e comentários sobre a prosa de ficção usando o próprio contexto diegético. O 
desenvolvimento da literatura infantil e de juvenil brasileira parece acompanhar 
tal tendência desde as primeiras obras que o consolidaram. Isso é o que 
observamos nas produções literárias direcionadas a crianças e jovens da autoria 
de Monteiro Lobato, primazmente Reinações de Narizinho. Na esteira dessas 
considerações, o presente trabalho estuda a presença da metaficção na obra de 
Monteiro Lobato citada com objetivo de investigar as estratégias narrativas nela 
presentes e os efeitos de sentido que podem engendrar. Realizamos, para tanto, 
uma pesquisa bibliográfica embasada em autores como Hutcheon (1984); Waugh 
(1984); Coelho (2000); Hunt (2010); Faria (2018); Franca, Souza e Camargo 
(2016; 2017; 2018); Camargo; Franca e Faria (2018). 
 
Palavras-chave: Metaficção. Literatura Infantil e Juvenil. Monteiro Lobato. 
Reinações de Narizinho. 

 

METAFICÇÃO NO ROMANCE JUVENIL AS VANTAGENS DE SER 

INVISÍVEL, DE STEPHEN CHBOSKY 

 

Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva (UESPI) 

 

Neste artigo, o objetivo é a análise das referências, especialmente literárias, no 
romance juvenil As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky, a partir da 
influência delas na trajetória do protagonista e da orientação na construção da 
narrativa por parte do leitor. Para isso, partiremos da teoria da metaficção que, 
em resumo, é um tipo de texto que enfatiza o processo de produção de outro texto. 
Considerada uma condição da literatura pós-moderna, revela como uma ficção é 
construída, deixando explícitas pistas para o leitor, levando-lhe a pensar de forma 
ainda mais crítica devido às conexões exigidas. O estudo caracteriza-se como de 
natureza básica, abordagem qualitativa, de caráter exploratório e resultado de 
pesquisa bibliográfica. Como suporte teórico, partimos das ideias presentes nos 
livros de Hutcheon (1980), Bernardo (2010), Moisés (2016) e Colomer (2017) e 
nos artigos de Navas (2015) e Navas e Ramos (2016). O romance é protagonizado 
pelo adolescente introspectivo Charlie que escreve cartas para um destinatário 
desconhecido, relatando o que ocorre consigo, suas opiniões e desejos. Suas 
leituras e escritos são encarados com seriedade e são fatores que revelam muito 
de sua personalidade e atitudes. 

Palavras-Chave: Metaficcção. Literatura Juvenil. Leituras literárias. 
Construção de sentido. As vantagens de ser invisível.  
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O DESNUDAR DE RETRATOS FELIZES: ESTRATÉGIAS 

METAFICCIONAIS EM RETRATOS DE CAROLINA (2018), DE LYGIA 

BOJUNGA 

 

Camila Pereira de Sousa (PPGEL-UFPI) 

Cindy Conceição Oliveira Costa (PPGEL-UFPI) 

 

A metaficção é um fenômeno estético autorreferente no qual, de acordo com 
Gustavo Bernardo (2010), a ficção se duplifica dentro dela mesma, ou seja, 
falando de si ou contendo a si mesma. Assim como em grande parte das narrativas 
contemporâneas, na literatura infantil e juvenil brasileira esse fenômeno se 
mostra muito frequente, sobretudo quando relacionado às estratégias que têm 
por finalidade a formação de um leitor mais crítico e reflexivo, como mostram 
algumas investigações. Assim, o presente artigo objetiva analisar as estratégias 
metaficionais no romance Retratos de Carolina (2018), de Lygia Bojunga. No 
livro, a autora apresenta o processo de amadurecimento da protagonista 
Carolina, a partir das descobertas da infância à idade adulta, período em que 
reivindica a criadora da história a tessitura de retratos felizes, visando contestar 
retratos negativos outrora construídos. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa de cunho bibliográfico, tendo como aporte teórico: Hutcheon (1984), 
Bernardo (2010), Navas (2015), entre outros. Tal processo de recriação significa 
a constituição de um ciclo emancipatório da personagem feminina, que agora 
enseja escrever outra vertente de sua história, conduzindo o leitor a refletir não 
apenas os recursos ficcionais, mas também as vivências da personagem nas suas, 
buscando ordenar sua relação com o mundo exterior. 

Palavras-chave: Metaficção. Literatura juvenil. Literatura brasileira 
contemporânea. Retratos de Carolina. Lygia Bojunga. 

 

REESCRITURA METAFICCIONAL EM O FANTÁSTICO MISTÉRIO 
DE FEIURINHA, DE PEDRO BANDEIRA: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

A TRADIÇÃO ORAL E A TRADIÇÃO ESCRITA 

Vanessa Gomes Franca (UFG) 

Em O fantástico mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, são retomados alguns 
dos contos de fadas mais conhecidos e, por meio deles, em uma atividade de 
reescritura metaficcional que exibe uma autoconsciência dos procedimentos da 
criação literária, comenta-se a própria literatura, evidenciando sua constituição 
diacrônica desde a tradição oral (contador, história e ouvinte) até à tradição 
escrita (escritor, livro e leitor). Tendo isso em vista, analisamos a referida obra, 
apresentando como a narrativa em questão estabelece o jogo metaficcional e 
desvela o seu status de artefato. Para tanto, a fim de discutirmos sobre 
metaficção, fundamentamo-nos nas considerações de Camargo (2009); Faria 
(2004, 2008); Lepaludier (2002); Hutcheon (1984), Waugh (2001), dentre 
outros. Com o intuito de tratarmos a metaficção na Literatura Infantil e Juvenil, 
baseamo-nos nas pesquisas de Coelho (1998, 2000, 2010); Franca (2015); Franca 
e Camargo (2018); Franca, Souza e Camargo (2015, 2016, 2018); Khéde (1990); 
Lajolo e Zilberman (2003); Souza, Franca e Camargo (2017). Esta pesquisa é 
parte do projeto de Pós-doutorado O personagem escritor e a questão da 
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narrativa metaficcional na Literatura Infantil e Juvenil brasileira, desenvolvido 
pela profa. Dra. Vanessa Gomes Franca, com bolsa PNPD/CAPES, no Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFG, supervisionado pelo Prof. Dr. 
Flávio Pereira Camargo, entre os anos de 2017-2018. 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil. Metaficção. O fantástico mistério 
de Feiurinha. Tradição oral. Tradição escrita. 
 
 
TRAÇOS METAFICCIONAIS E O FEMININO REVISATO NO CONTO 

“MENINA DE VERMELHO A CAMINHO DA LUA”, DE MARINA 

COLASANTI 

Inessa Rosa de Amorim (UNESP) 

A literatura contemporânea, a qual requer um olhar mais analítico do leitor, 
demanda novas perspectivas de elaboração textual. Dentre elas está a 
metaficção, uma maneira de confrontar tudo que foi estabelecido e nivelado 
dentro dos moldes canônicos, nos quais tempo, espaço e personagens eram 
demarcados, inclusive a tensão entre ficção x realidade. Então, o caráter 
metaficcional rompe com “o contrato de ilusão entre o autor e o leitor, 
impedindo a suspensão da descrença tão necessária ao prazer da leitura” 
(BERNARDO, 2010). Dessa maneira, o propósito desta comunicação é analisar 
o conto “Menina de Vermelho a Caminho da Lua”, de Marina Colasanti, 
enfatizando as características da metaficção que desnudam a construção do 
texto, mostrando a realidade do “fazer literário” para os jovens leitores e, ao 
mesmo tempo, propõe uma releitura do feminino, propondo reflexões diversas. 
Para tanto, além dos estudos sobre metaficção, as teorias utilizadas abarcam as 
teorias sobre a configuração do feminino nas narrativas modernas. 

Palavras-chave: Contos de fadas modernos. Menina de Vermelho a Caminho 
da Lua. Metaficção. feminino. Modernidade. 

 

ST 31: Poéticas da modernidade à pós-modernidade em 

língua portuguesa: leituras e reflexões 

 
POÉTICAS DA MODERNIDADE À PÓS-MODERNIDADE EM 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURAS E REFLEXÕES 

Profa. Dra. Márcia Maria de Melo Araújo (POSLLI/UEG) 

Prof. Dr. Paulo Alberto da Silva Sales (POSLLI/UEG) 

Giorgio Agamben, em O que é contemporâneo?, entende que o sujeito inserido 

na contemporaneidade não se reconhece como indivíduo pertencente à essa era 

e, então, para se situar, realiza um movimento anacrônico com temporalidades 

do passado e, também, anuncia prelúdios de tempos futuros. Noções como as 

de fragmentação, descontinuidade, desterritorialização, desconstrução e 

sobretudo de descentramento do sujeito são marcas das poéticas ditas 
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modernas e, sobretudo, pós-modernas. Partindo desse pressuposto, o simpósio 

“Poéticas da modernidade à pós-modernidade em língua portuguesa: leituras e 

reflexões” reunirá trabalhos que proponham investigar de forma crítico-teórica 

e analítica as dinâmicas ideológicas e estéticas das representações e 

construções da narrativa ficcional e seus desdobramentos, desde a 

modernidade ao horizonte da pós-modernidade. Com enfoque na questão da 

representação literária nas suas variadas formas, mas também podendo se 

expandir para considerações interdisciplinares e multiculturais, o simpósio 

propõe a abordagem e a leitura de romances, contos, crônicas, autobiografias, 

biografias, cartas, diários e outras formas literárias menos convencionais que 

analisem temas ligados aos problemas da modernidade e da pós-modernidade. 

Leituras de tipos de representações literárias, na contramão dessa direção 

dominante e de forma transgressora, descentralizadora e subversiva, poderão 

conferir um tratamento dialético à questão, principalmente em relação 

contestatória ao problema da instituição do gênero e das formas de suas 

representações identitárias. Reforça-se, tendo em vista os objetivos propostos 

no simpósio, a possibilidade de seu corpus de estudo da representação e 

construção de personagens e narrativas ser selecionado do campo literário 

luso-afro-brasileiro e de seus desdobramentos históricos e socioculturais.  

Palavras-chave: Literaturas de Língua Portuguesa. Modernidade. Pós-
Modernidade. 
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DESMEMBRAMENTO TEXTUAL E A INESPECIFICIDADE EM SUL, 

DE VERONICA STIGGER 

 

Paulo Alberto da Silva Sales (IFGoiano) 

 

Uma das principais características da ficção brasileira produzida nas duas 

primeiras décadas do século XXI é a hibridização de gêneros literários. Ao 

questionar a especificidade de um determinado campo artístico, alguns 

experimentos narrativos esmaecem as fronteiras entre prosa, poesia e drama. 

Veronica Stigger, por exemplo, em sua obra Sul, publicada em 2016 pela editora 

34, apresenta uma composição “ficcional” feita de um amálgama de três partes 

aparentemente distintas: um conto, uma peça teatral e um poema. Uma quarta 

parte é acrescentada à obra e a decisão de leitura desta composição alternativa 

também se torna opcional ao leitor, uma vez que o conteúdo se apresenta lacrado. 

Cabe, então, a esse mesmo leitor a tomada de decisão se deve ou não violar o lacre 

e adentrar na espécie de “suplemento” (Derrida) da escrita de Stigger. 

Transpondo ou não essa quarta parte, resta-lhe, ainda, a tarefa de interligar quais 

elementos podem unir os vãos da linguagem que tais textos comportam. Nesse 

sentido, buscar-se-á discutir nesta comunicação como a escrita da obra Sul coloca 

em xeque as dicotomias vida/arte e verdade/mentira por meio de uma construção 

vazia que desestrutura a própria linguagem. 

 

A MEMÓRIA NA RESSIGNIFICAÇÃO IDENTITÁRIA NO ROMANCE 

MESA DOS INOCENTES, DE ADELICE DA SILVEIRA BARROS 

 

Ana Paula de Souza Brito (UEG) 

 

Nismária Alves David (UEG) 

 

Mesa dos inocentes (2014) é um romance que possibilita a percepção de que a 
memória funciona como mola propulsora na ressignificação da identidade. Ana 
Vitória, a narradora-protagonista, com 60 anos, aceita fazer uma viagem tanto no 
espaço, regressando à sua terra natal, quanto no tempo, retomando seu passado, 
a fim de encontrar possíveis respostas para suas inquietações. O objetivo deste 
trabalho é investigar o quanto a memória é importante na ressignificação 
identitária, uma discussão pertinente na atualidade já que o ser contemporâneo 
se encontra fragmentado. Stuart Hall (2006) chama atenção para o fato de que 
antes havia a ideia de um indivíduo com uma identidade unificada, mas agora é 
diferente, pode-se falar em identidades, às vezes, contraditórias. Além de 
releituras pormenorizadas do romance, muitos materiais foram acompanhados 
de fichamentos e, posteriormente, houve paráfrases mescladas a análises. Como 
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aportes teóricos, contribuíram Michael Pollak (1992), Eclea Bosi (1994), Lúcia 
Castello Branco (1994), Harald Weinrich (2001), Maurice Halbwachs (2003), 
Pierre Nora (2012), Zygmunt Bauman (2005, 2012), Leyla Perrone-Moisés 
(2016), Joël Candau (2018), entre outros. Como resultados, houve a compreensão 
do caráter cambiante da identidade e a importância da memória para a 
reconstituição dela. Ademais, a pesquisa cooperou para a compreensão dos 
moldes do romance contemporâneo e sua elaboração pouco convencional, 
corroborando para a identificação de problemáticas relacionadas à vida pós-
moderna. Há nesse escolhido um caráter subversivo na trama que não está 
somente a favor dos enleios da memória, mas também, emoldura-se a todo tipo 
de revés que o ser humano está submetido hodiernamente. 

Palavras-chave: Memória. Identidade. Romance contemporâneo. Adelice da 
Silveira Barros. 

 

 

A SIMBOLOGIA DAS CORES NA FICÇÃO DE LYGIA BOJUNGA 

NUNES 

 

Vanusa de Queiroz Coelho (UEG) 

 

Márcia Maria de Melo Araújo (UEG) 

 

Segundo Vera Maria Tietzmann Silva (1994), uma obra literária bem construída 
se faz pela pluralidade de leituras que possibilita. Assim é a obra de Lygia Bojunga 
que, por meio de uma linguagem simbólica cercada de cores e emoções, admite 
inúmeras abordagens. Silva (1994) assegura que a obra ficcional de Lygia Bojunga 
equilibra fantasia e realidade, sendo um grande incentivo à literatura infanto-
juvenil pela interação e pelo protagonismo infantil, além da reflexão, 
autoconhecimento e amadurecimento do leitor diante das diferenças, dos tabus e 
de normas sociais preestabelecidos na sociedade contemporânea. Para Silva 
(1994), a obra bojunguiana apresenta duas fases: a luminosa e a cinzenta. Lygia 
Bojunga pinta o poder das cores proporcionando reações e sensações 
diversificadas, como mexer com as funções orgânicas, sensoriais, emocionais e 
afetivas. Nesse sentido, esta comunicação oral tem como objetivo apresentar 
imagens simbólicas utilizadas pela autora para provocar uma reflexão sobre 
hábitos e valores de nossa sociedade. Para tanto, selecionamos Corda Bamba 
para mostrar a sintaxe simbólica que percorre a fase da luminosidade (1072 a 
1980) e à penumbra apoiamos das obras: O meu amigo pintor (1984 a 1987). 
Procuraremos demonstrar que o estudo da cor permite conhecer a função 
psíquica como fator de atração, sensação e sedução. Ademais, tratamos a cor 
como signo cultural e psicológico, com o objetivo de conjugar elementos 
conotados pela imagem e sintaxe simbólica como chave para entender a trajetória 
da obra de Lygia Bojunga.  
 
Palavras-chave: Cores. Imagens simbólicas. Literatura. Lygia Bojunga. 
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ERRÂNCIA EM O FILHO DA MÃE, DE BERNARDO CARVALHO 

 

Alex Bruno (UFG) 

A presente comunicação tem como objetivo principal refletir acerca da 
representação do espaço no romance O filho da mãe, de Bernardo Carvalho, 
adotando a hipótese de que a organização da viagem é subvertida tanto no que 
diz respeito às ações das personagens quanto à própria estrutura romanesca. A 
partir dessa ideia pretendemos refletir sobre os deslocamentos espaciais e 
subjetivos, principalmente, das personagens Zainap e Ruslan diante da 
experiência do exílio e da guerra. O que se coloca em questão, nesse caso, é 
justamente o significado do trânsito e a dimensão relacional que se cria entre 
sujeito, espaço e identidade. A metodologia contempla os estudos teórico-críticos 
formulados por Adorno (2003), Said (2003), Bakhtin (2002), dentre outros. Os 
resultados de análise apontam para uma problematização a respeito da relação 
entre o sujeito e o espaço construídos socialmente que, em busca de uma 
identidade, são afetados pela sensação de não pertencimento.  

 

O RETORNO SEM FIM: A FRAGMENTAÇÃO IDENTITÁRIA DOS 

RETORNADOS, UMA LEITURA DA TRILOGIA INAUGURAL DE 

ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

 

Daniella Sigoli Pereira (UNESP/IBILCE) 

 

O escritor português António Lobo Antunes é um nome incontornável quando a 
temática é a representação de Portugal e dos portugueses Pós-Revolução dos 
Cravos na literatura contemporânea, pois nos apresenta uma escrita que lida com 
um enfrentamento necessário do que se viveu durante os mais de quarenta anos 
do governo totalitário estabelecido por Salazar dos anos de 1933 a 1974. Lobo 
Antunes retrata o vazio emergente desse contexto a partir de um olhar irônico, ao 
revelar o que, verdadeiramente, restou Pós-Revolução 25 de Abril. Neste estudo, 
focamos nesse tema a partir do ponto de vista dos retornados, do seu 
estigmatismo social e dos seus desajustes identitários que aparecem nas obras 
que compõem a trilogia inaugural do escritor supracitado. É o Pós-Revolução dos 
Cravos e o fim do processo de colonização em África que nos interessa 
diretamente, pois a experiência da guerra civil é grande desencadeadora de 
conflitos que o sujeito que retorna ainda tem de enfrentar mesmo com o fim do 
Estado Novo, já que como bem afirma uma das mais importantes críticas 
portuguesas contemporâneas, Maria Alzira Seixo (2002), a problemática da 
deslocação de lugares e de  identidade, muito cara à literatura pós-colonial, ganha 
um sentido ainda mais amplo na literatura portuguesa porque se liga às 
experiências dos combatentes que ao regressarem a Portugal já não são capazes 
de se integrarem ao que ali deixaram e ganham na obra de Lobo Antunes a sua 
mais acentuada expressão lírica.  
 
Palavras-chave: Identidade. Literatura Portuguesa. António Lobo Antunes. 
Retornados. 
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PEQUENAS REVOLUÇÕES DIÁRIAS: A EXISTÊNCIA DE 

MULHERES COMO RESISTÊNCIA EM PONCIÁ VIVÊNCIO E 

QUARENTA DIAS 

 

Pilar Lago e Lousa (Unicamp/Capes) 

 

A subjetividade e os corpos das mulheres têm sido marcados, ao longo da história, 
por interdições. Vistos como subalternos e abjetos, são lugar de acumulação de 
sabedoria e resistência. Resgatar a memória das mulheres coloca no centro do 
debate demandas até então apagadas ou obliteradas pela tradição patriarcal. O 
recorte deste trabalho são as obras Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição 
Evaristo e Quarenta dias (2014), de Maria Valéria Rezende, e traçamos diálogos 
entre elas: as narrativas questionam o lugar das protagonistas, enquanto 
mulheres, no mundo; problematizam as múltiplas violências que as acometem; 
revelam a memória como exaltação de suas subjetividades. O objetivo dessa 
comunicação é evidenciar como as obras revelam a condição feminina pautada 
por revoluções diárias: quais rupturas são operadas frente às estruturas 
naturalizadas? E quais permanências podem ser verificadas? Cumpre deflagrar 
como a literatura se converte em ferramenta que desconstrói barreiras e 
preconceitos, uma vez que as protagonistas resistem, cada uma a sua maneira. As 
chaves de análise serão os estudos de gênero, os estudos da memória e as críticas 
literárias feministas. 
 
Palavras-chave: literatura brasileira contemporânea; rupturas e 
permanências; estudos de gênero. 

 

UM SUSTO QUE ADQUIRIU COMPREENSÃO: A SOLIDÃO E O LUTO 

DA OBSCENA SENHORA D 

 

Eduardo Gonçalves (UNIVISA) 
 

Maria Fernanda da Silva (UNIVISA) 

Obscena Senhora D, texto em prosa de Hilda Hilst (1982), é, do ponto de vista do 
projeto escritural da autora, uma obra que põe em dialogia procedimentos 
literários distintos: ora ao modo do drama, em devaneios introspectivos da 
personagem que performatiza a sua condição em rupturas do espaço que habita 
para causar a repulsa da vizinhança; ora ao modo de uma prosa poética 
desveladora das condições existenciais de Hillé, uma senhora de 60 anos, 
enlutada com a morte de seu amante, Ehud. É, portanto, uma obra que une os 
polos de criação da literatura de Hilst: a poesia, a narrativa, o drama, 
apresentando a solidão de quem faz do vão de escadas a sua morada, articulando 
temporalidades e fazendo da memória uma constante para a minimização da 
estar só. Desse modo, o trabalho que ora apresentamos, tem como objetivo 
central observar o lugar da solidão em sua potencialidade de gerar os discursos 
poéticos metafísicos que atenuam o estar em isolamento, a partir, inclusive, do 
diálogo explicitamente marcado com “A morte de Ivan Ilitch”, de Tolstói (1886). 
Por meio, então, dessa referência à obra do autor russo, de caráter essencialmente 
existencial e introspectiva, pode-se ampliar os modos de ler as reflexões sobre o 
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corpo como instância perecível e necessitado de pontos de transcendências, a que 
os pensamentos da Obscena Senhora D nos ajuda a ocupar.  

Palavras-chave: Solidão. Luto. Corpo. Obscena Senhora D.   

 

O PERFIL SIBILANTE DA PERSONAGEM QUINA N’A SIBILA DE 

AGUSTINA BESSA-LUÍS 

Nair Fernandes Pereira (Colégio Estadual José Pereira Faustino) 

Segundo romance da autora A sibila, publicado em 1954 e vencedor dos prêmios 
Delfim Guimarães e Eça de Queirós, é considerado por Massaud de Moisés (2013) 
um dos marcos da literatura contemporânea portuguesa. No artigo intitulado “O 
discurso-em-crise na literatura feminina portuguesa”, Nelly Novais Coelho 
(1999) reforça o ponto de vista de Moisés (2013), ao ressaltar a importância do 
romance para a literatura portuguesa de autoria feminina ao trazer a lume a 
figura da Grande Mãe ou da Mãe Terrível. Coelho (1999) observa, ainda, que 
Agustina Bessa-Luís abre espaço para outras autoras e autores de sua geração. 
Tendo em vista a relevância do romance, este trabalho objetiva destacar a 
importância de Agustina Bessa-Luís para a literatura e destacar o mitológico e 
falar sobre o perfil sibilante da personagem Quina. Para tanto, embasamo-nos em 
Araújo e Fonseca (2015), Beauvoir (2009), Bloch (1995), Butler (2017), Chevalier 
e Gheerbrant (2012), Coelho (1999), Fonseca (2017), Kury (2009), Machado 
(1979), Magalhães (1989), Moisés (2001 e 2013). 

 

A NARRATIVA ANTINATURAL DE MYRA, DE MARIA VELHO DA 

COSTA 

Gisele Seeger (PUCRS) 

Myra (2008), da escritora portuguesa Maria Velho da Costa, conta-nos a 
história do percurso geográfico-existencial da personagem homônima, 
imigrante russa recém entrada na adolescência, que percorre Portugal na única 
companhia de um cão de luta, Rambo. O romance chama atenção por seu 
caráter fabular, se tal designação podemos atribuí-la a uma narrativa em que 
animais falam e pensam, mas cujo desfecho trágico comunica uma lição 
pessimista acerca das utopias humanas. Nessa breve exposição, aproximo-me 
de Myra sob a chave de leitura da chamada Unnatural Narratology, corpo 
teórico inserido no contexto da narratologia pós-clássica que tem proposto 
categorias capazes de iluminar narrativas que desafiam protocolos 
interpretativos naturalizados. Para Brian Richardson, um dos nomes mais 
destacados dessa narratologia, uma narrativa antinatural é uma narrativa que 
não apenas introduz eventos lógica e fisicamente impossíveis do ponto de vista 
do “mundo empírico” como também realiza uma transgressão da forma 
convencional de apresentar seus componentes estruturantes (ALBER; 
IVERSEN, NIELSEN, RICHARDSON, 2012, p. 373). Sustento essa hipótese de 
leitura no conceito de “narração permeável” (permeable narration), de Brian 
Richardson (2006), propondo que Myra opera uma rasura deliberada “dos 
limites naturais do conteúdo e da percepção de uma única consciência isolada” 
(RICHARDSON, 2006, p. 7-8), de modo a confundir as vozes e perspectivas do 
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narrador e das personagens. Defendo que as preocupações centrais desse 
romance são incorporadas numa técnica formal correlativa e busco finalmente 
elucidar os efeitos da narração permeável sobre a figuração das personagens e 
sobre a configuração dos vetores semânticos e ideológicos da obra. 
 
Palavras-chave: Myra. Estudos narrativos. Unnatural narratology. Narração 
permeável. 

 

AUTORIA E REPRESENTAÇÃO FEMININA EM ANGÉLICA FREITAS 

E BARBARA KRUGER 

Maria Cecília Ramos do Nascimento (UNIVISA) 

Eduardo Gonçalves (UNIVISA) 

 

Comenta-se, com frequência, a respeito do papel que a literatura desempenha na 
sociedade, de modo que, comumente, foge-se à ideia de que essa só reverbera em 
acontecimentos históricos, por meio de estudos dos considerados períodos 
“marcantes”. Sabemos que, para além da taxionomia historiográfica, é 
imprescindível estudar a literatura como manifestação artística que transmite 
sentimentos, pensamentos, opiniões e, além disso, vislumbres acerca da 
realidade social, sob a ótica de escritoras e de escritores. Partindo, portanto, desse 
pressuposto, o trabalho que ora se apresenta busca ver as produções de Angélica 
Freitas e de Barbara Kruger por meio de suas potencialidades em materializar, 
em suas escrituras literárias, as lutas pautadas pelo feminismo. A saber, a 
descrição crítica das imagens publicitárias, em Kruger, e os chocantes poemas de 
Freitas corroboram para a necessidade e para a importância da presença do 
feminino na literatura, tendo em vista que, em um ambiente majoritariamente 
masculino, é imprescindível que as mulheres ocupem o espaço de produção 
literária-artística, de modo a fazer jus ao seu legado de luta e de resistência do 
movimento feminista. Dessa forma, o seguinte trabalho visa, de modo geral, 
testemunhar na arte os desafios que solidificam as lutas vivenciadas diariamente 
pelas mulheres, abordando, assim, o machismo, a objetificação da mulher, o 
assédio sexual, a violência e os demais elementos presentes na sociedade que 
foram observados e reconhecidos pelas autoras, transmutados no impacto de 
suas peças literárias. 

Palavras-chave: Autoria feminina. Representação. Poesia. Angélica Freitas. 
Barbara Kruger.  

 

DEVIRES (IN)COMUNS: CAMÃES E PESSOA NO TEXTO DE MARIA 

GABRIELA LLANSOL 

 

Arnaldo Sobrinho (SME/Ilhabela) 

Transformados, respectivamente, em Comuns e Aossê, Camões e Fernando 
Pessoa figuram ostensivamente na textualidade da escritora portuguesa Maria 
Gabriela Llansol (1931 – 2008). Esse devir, registrado em Um Falcão no Punho 
(1985), constitui-se, tal como o observamos, como recurso que permite à 
escritora o enfrentamento do “paradigma frontalmente inatacável” (LLANSOL, 
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1998, p. 32) representado pelos dois poetas tanto no cânone literário quanto no 
imaginário sociocultural português. Nesse sentido, tomamos algumas das 
passagens que registram as transformações anteriormente referidas  e, 
cruzando-as com reflexões de ensaístas como Maria Irene Ramalho e Eduardo 
Lourenço, pretendemos demonstrar como a (des)leitura de Camões e Pessoa 
feita por Llansol opera, simultaneamente, nos campos literário, cultural, social 
e político, dissolvendo tanto a força paradigmática exercida pelos poetas em 
causa no terreno literário quanto enfrentando a perspectiva imperialista 
presente n’Os Lusíadas (1572) e em Mensagem (1934). 

 
Palavras-chave: Maria Gabriela Llansol. Cânone literário. (Des)leitura. 
Imperialismo. 

 

HERMILLO BORBA FILHO E A NOVA CENA DO MODERNO PACO 

NORDESTINO 

 

Samantha Lima de Almeida (UFPE) 

Inaugurando uma estética no teatro dito sério realizado no Brasil na década de 
1940, período no qual tiveram concretude as ações por parte dos dramaturgos e 
homens de teatro em prol de uma cena moderna, Hermilo Borba Filho fundou 
aquilo que Paschoal Carlos Magno, diretor do Teatro do Estudante do Brasil, 
chamou de Teatro do Nordeste. Isso, porque, até aquele momento, não se 
produzia dramaturgias e encenações que tomassem o manancial temático 
nordestino como material de construção da cena. Assim, ao defender um teatro 
moderno que se voltasse para a própria terra, Hermilo não somente criou um 
ambiente que abriu um filão de trabalho para outros dramaturgos que 
desenvolveram suas peças dentro desse escopo estético, como se esforçou para 
executar sua poética, resultado de anos de pesquisa cênica e acadêmica atrelada 
à identidade do povo. Nesse sentido, incorporando a erudição ao popular, o 
dramaturgo nordestino executou uma dramaturgia e um teatro singulares. 
Assim, este trabalho toma por objetivo traçar um panorama das inovações 
implementadas por Hermilo na dramaturgia e no teatro brasileiros modernos, 
tomando a sua obra A donzela Joana [1964] como síntese dessa proposta. Para 
isso, lançará mão de Pontes (1990), cuja pesquisa historiográfica remonta à 
implementação do teatro moderno em Pernambuco; de Carvalheira (2011) e Reis 
(2008; 2018), que se dedicam ao estudo da poética teatral do encenador 
nordestino; e dos textos teóricos do próprio Hermilo (1966; 2005), que se voltam 
aos espetáculos populares do Nordeste, ao papel do encenador no teatro moderno 
e à sua poética teatral. 
 
Palavras-chave: Poética hermiliana. Teatro do Nordeste. Dramaturgia 
moderna. Popular. Nordeste.  
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POLIFONIA E LEVEZA N’O FILHO DE MIL HOMENS, DE VALTER 

HUGO MÃE: O ROMANCE PORTUGUÊS NO CONTEXTO DA PÓS-

MODERNIDADE 

Maria de Fátima Costa e Silva (UFAL) 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a presença e os desdobramentos da 
polifonia e da leveza na composição da obra O filho de mil homens (2011), do 
escritor português Valter Hugo Mãe, tendo-se em vista que tal romance se insere 
no âmbito da pós-modernidade, como situa Alessandra Rech (2018). O aparato 
crítico deste estudo advém das considerações do teórico russo Mikhail Bakhtin 
(1963) acerca do romance polifônico, bem como do que Italo Calvino (1990) 
define por leveza, enquanto qualidade literária, nas suas Seis propostas para o 
próximo milênio. Buscamos evidenciar as marcas tanto da leveza calviniana 
quanto da polifonia bakhtiniana na prosa do escritor lusitano, com vistas a 
mostrar que ambos os aspectos caracterizam a pós-modernidade no texto 
literário e operam como atributos para o romance de Língua Portuguesa 
despontado neste nosso novo milênio.  
 
Palavras-chave: Romance português contemporâneo.  Polifonia. Leveza. Pós-
modernidade.  
 

SENTIR A ÁGUA, SER CAÇADOR: O PAPEL DE ALGUMAS 

MANIFESTAÇÕES DA NATUREZA NA POÉTICA DE OLGA SAVARY 

 

Marcela Rodrigues Trindade (UEG/POSLLI) 

Amanda Rutielly Rodrigues (UEG/POSLLI) 

Este trabalho tem por objetivo analisar a presença da natureza inserida, na 
manifestação do corpo, através da vigência do erotismo nos poemas de Olga 
Savary. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, na qual abordar-se-á a 
construção de uma nova dimensão poética, que emerge do entrelaçamento entre 
o humano e os elementos naturais que deixam explícito a manifestação das 
nuanças do erotismo nos poemas, como forma peculiar da exploração do corpo e 
parte constitutiva da experiência amorosa lírica. Por isso, será apresentada 
algumas características da escritora Olga Savary nas obras poéticas que reflete 
sobre a presença do erotismo e o corpo humano inserido na natureza, com o fito 
de restaurar as configurações da existência lírica.  Nessa perspectiva, o resultado 
do estudo é a compreensão do erotismo como parte da poética corporal em 
diálogo com a natureza e a existência humana.  
 
Palavras-chave: Natureza, corpo, erotismo. 
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MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO: ESTUDO DA OBRA MARÉIA 

Lucas Silva Rodrigues (UEG/POSLLI) 

Este trabalho tem por objetivo resgatar as vozes ancestrais, que há muito tempo 
foram silenciadas, mas que são vivas nas várias linhagens das famílias negras. 
Sendo assim, registra em cena a espiritualidade demonizada ao longo do processo 
colonizador para que haja o diálogo, fazendo emergir rituais, saberes próprios às 
religiões de matriz africana mantida viva nos corações e nas mentes dos 
personagens. A análise se encaminha por intermédio de uma pesquisa 
bibliográfica para o estudo do romance Maréia de Mirian Alves. A busca se resulta 
em mostrar como pensamentos decoloniais podem refletir no processo de 
descolonização de um povo. 
 
Palavras-chave: Memória. Espiritualidade. Transformação. Decolonialidade. 
 

UM MODO DIFERENTE DE CONTAR VELHAS ESTÓRIAS: 
INCURSÃO LITERÁRIA PELOS BECOS DE GOIÁS COM CORA 

CORALINA NOS CAMINHOS DA MEMÓRIA E DA POESIA 
 

Giovana do Carmo Gonçalves Guimarães (UEG/POSLLI) 

José Elias Pinheiro Neto (UEG/POSLLI) 

Este trabalho analisa as representações do outro apontadas em Poemas dos becos 
de Goiás e estórias mais, escrito por Cora Coralina. A investigação busca 
interconexões da escrita de uma poeta que rompe com as barreiras do tempo e do 
preconceito com a realidade vivenciada nos becos delimitados por classes, 
apontando preconceitos, trazendo a visão do beco sob uma ótica de fragmentos 
de indivíduos anônimos e mostrando suas aflições, dores e dificuldades. Desta 
forma, são pesquisadas diversas personagens, tais como: a prostituta, as 
lavadeiras, os becos e os meninos lenheiros, que são pessoas de quem a poeta se 
recorda. Partindo das discussões teóricas a natureza desta pesquisa é descritiva 
qualitativa em relação ao objeto de estudo: o beco, com levantamentos de 
elementos da estrutura social, memória, tempo. E, ainda, em um método 
analítico e comparativo, pois há uma relação entre o sujeito lírico, num tempo, e 
a memória de muitas personagens articuladas num espaço ficcional, vivido e 
rememorado por Cora Coralina. Uma pesquisa de cunho bibliográfico em que 
destacamos alguns autores: Bosi (1994), Kossoy (199) Assmann (2011), 
Agostinho (2019) e Candeau (2019). 
 

Palavras-chave: Beco. Memória. Resistência. 
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ST 32: Língua e literatura: interfaces linguísticas, poéticas 

e interculturais em narrativas orais e escritas 

 
LÍNGUA E LITERATURA: INTERFACES LINGUÍSTICAS, POÉTICAS 

E INTERCULTURAIS EM NARRATIVAS ORAIS E ESCRITAS 

 

Profa. Dra. Juliana Cunha Menezes (Universidade Estácio de Sá) 

Prof. Dr. Fellipe Fernandes Cavallero da Silva (Universidade Estácio de Sá)  

Profa. Fernanda da Silva Abreu Ladeira 

O contato entre língua e literatura, tradicionalmente, pressupõe uma dicotomia 

hierárquica, onde a língua participa como elemento constitutivo dos estudos e 

da prática literária, embora a literatura não possua o mesmo lugar privilegiado 

de que desfrutam os estudos morfossintáticos no ensino de língua. A proposta 

deste simpósio é mostrar as interfaces possíveis que a implosão entre língua e 

literatura pode oferecer aos envolvidos nas relações de aprendizagem, de 

leitura e de produção oral e escrita. Dos elementos literários a serem 

abordados, destacamos o conto popular, que proporciona aos estudantes a 

possibilidade de contato com a sabedoria popular de múltiplas culturas, 

conhecimento este que tem sido transmitido ao longo de várias gerações, quer 

seja por meio da contação de histórias, quer seja por registros escritos de 

filólogos, por exemplo. Assim sendo, permitir o acesso a essa poética popular 

significa equipar o imaginário de leitores/ouvintes a fim de que possam 

gradativamente desenvolver sua criatividade, memória e conhecimento de 

mundo, elementos essenciais para que eles próprios possam agir em prol da 

realização de seus objetivos de vida. Por outro lado, trazemos à discussão a 

abordagem gramatical do ensino de língua, em sua esfera morfossintática, da 

qual a contribuição da literatura muitas vezes é afastada. Nossa proposta 

envolve uma participação maior de elementos literários e textuais nos 

exercícios de análise sintática de nossa língua, a fim de que os envolvidos 

possam contemplar não somente a ilusória proficiência sistêmica, mas também 

a necessária habilidade linguística em território textual/literário. Analisar 

sintaticamente um período composto dentro de um conto popular, por 

exemplo, ou de uma poesia contemporânea, faz com que se trabalhem dois 

polos distintos no processo de aprendizagem: as competências sistêmica e 

funcionais de sua língua materna, bem como o desempenho oral e escrito, no 

que concerne às diversas narrativas possíveis.  

Palavras-chave:  Língua. Literatura. Conto popular. Sintaxe. Narrativas. 
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Resumos das comunicações orais do Simpósio Temático 32: 
 

 

A POESIA FOLCLÓRICA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

MATERNA 

 

Fabiana Cardoso da Fonseca (SRE/MG) 

 

O presente trabalho demonstra como o uso da poesia folclórica, em especial, o 

trava-língua, auxilia o processo de ensino-aprendizagem da Alfabetização e do 

Letramento, no tocante às habilidades de leitura e escrita. O objetivo consistiu 

em investigar como uma abordagem pautada em gêneros textuais proporciona 

um ensino partilhado e situado da língua, de maneira a demonstrar como o uso 

da poesia folclórica permite a valorização da cultura regional e o uso do texto 

empírico em sala de aula. Para isso, o corpus da pesquisa é constituído por três 

trava-línguas extraídos de um Caderno Pedagógico da Prefeitura de Salvador. A 

investigação contou com uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo-

interpretativo, na qual foram usados os pressupostos teóricos de Lev 

Semenovitch Vigotsky (1991), L.A Marcuschi (2008), Magda Soares (2001; 

2003), Rildo Cosson (2012), entre outros. Pelo fato de muitos alunos chegarem 

ao Ensino Fundamental II com muitas dificuldades em leitura e escrita e de 

relacionarem o que leem com o contexto em que vivem, fez-necessário pensarmos 

em subsídios teórico-críticos e estratégias metodológicas que auxiliem o trabalho 

do professor em relação a essas dificuldades. Nesse cenário, reconheceu-se no 

texto literário, especialmente no trava-língua, um instrumento linguístico capaz 

de aprimorar e desenvolver conhecimentos e habilidades imprescindíveis ao uso 

consciente e emancipador da língua. Após a análise, concluiu-se que o uso do 

trava-língua nas aulas de Língua Portuguesa constitui-se como uma importante 

ferramenta metodológica para o trabalho com as habilidades de leitura e escrita, 

bem como o Letramento.  

Palavras-chave: Trava-língua. Leitura. Escrita. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NO CONTO “A 

ESCRAVA” DE MARIA FIRMINA DOS REIS 

 

Rafaela Cristina Araújo dos Santos (UEMA) 

Ângela Maria Pinheiro Félix (UEMA) 

Prof.ª Dr.ª Vanda Maria Sousa Rocha (UEMA) 

Este trabalho apresenta um estudo da obra A Escrava, da escritora e 
romancista Maria Firmina dos Reis, publicado pela primeira vez na Revista 
Maranhense no ano de 1887. Buscamos nesta pesquisa destacar as 
demarcações que revelam a construção do feminino na escrita de Maria 
Firmina dos Reis. Para tal, adotamos os pressupostos da Estilística, ramo mais 
moderno para o estudo da língua enquanto sistema de signos afetivos, a partir 
da definição e classificação defendidas por Charles Bally (1865-1947), o pai da 
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estilística, considerando esse estudo como uma análise dos tipos expressivos 
que, em um dado período, servem para traduzir os movimentos do pensamento 
e do sentimento dos falantes e que estudam os efeitos produzidos 
espontaneamente nos ouvintes pelo emprego dessas expressões. Neste estudo, 
será discutido como o estudo da estilística segundo Bally é tecido na obra e 
como se dá a relação da expressividadeda língua em função da estrutura da 
narrativa.Para impulsionar tal reflexão temos como critério de análise os 
significados representacionais circunscritos no textoA Escrava, possibilitando-
nos compreender a constituição de um texto, sua conservação ou mudança 
dentro de uma sociedade.Somam-se também a esse estudo os nomes dePierre 
Guiraud, Damaso Alonso, Leo Spitzer, que serão indispensáveis para a 
verticalização dessa discussão e dessa temática em consonância com a obra em 
destaque foram usados como suporte outros campos da literatura que já versam 
sobre a temática do negro em outros contextos e, que faz referência à literatura 
afro-brasileira. 

 
Palavras-Chave: Representação; Narrativa Abolicionista; Mulher Negra. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL NO 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL DE UMA CRIANÇA 

COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Rayana Thyara de Lima Rêgo Ladeia (UESB) 

Emanuelle de Souza Silva Almeida (UESB) 

Andréia de Melo Costa Ferraz (UESB) 

Carla Salati Almeida Ghirello-Pires (UESB) 

Este estudo discute as contribuições da literatura infantil no desenvolvimento 
da linguagem oral de uma criança com síndrome de Down. A pesquisa foi 
realizada com uma criança que frequenta o Laboratório de Pesquisa e Estudos 
em Neurolinguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Durante 
uma sessão de atendimento individual que visa favorecer o aprimoramento da 
oralidade, a criança realizou o reconto da história “Os Três Porquinhos”. O 
aporte teórico foi fundamentado em Vygotski (1997) sobre a teoria histórico-
cultural e a deficiência intelectual; Cademartori (2010), Coelho (2000) e 
Zilberman (1995) acerca da literatura infantil; em Schwartzman (2003) sobre 
síndrome de Down; Cunningham (2008) e Miller (1995) que abordam a 
linguagem na síndrome de Down. Os resultados evidenciam que o contato com 
a literatura infantil desperta a imaginação e enfatiza as habilidades 
sociocomunicativas, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem oral 
da criança. 

 
Palavras-chave: Literatura infantil. Linguagem oral. Síndrome de Down. 
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O TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

 

Adria Kezia Campos Lima (SECITECI – MT/ UFG) 

Neuda Alves do Lago (UFG) 

O presente trabalho, tem como objetivo verificar em que aspectos a literatura 
colabora para a promoção da consciência crítica em LI. Trata-se de um recorte 
dos resultados obtidos na pesquisa de mestrado intitulada “Literatura no 
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa: formação de consciência linguística e 
crítica”. Para tanto, como percurso metodológico, realizamos a coleta de dados 
utilizando questionários aplicados aos professores e narrativas elaboradas pelos 
alunos de ensino fundamental e médio de escolas no interior de Goiás; e a análise 
abalizada em métodos qualitativos interpretativista, uma investigação da 
interação sócio verbal no campo do ensino das línguas. Por aporte teórico, 
revisamos estudos sobre ensino/aprendizagem de LI, com ênfase nas teorias 
sobre leitura de textos literários em contextos escolares, nos apoiando em Brumfit 
e Carter (2000), Collie e Slater (1987), Mota (2010), Lazar (1993), Candido (2011) 
entre outros. Dos resultados, constatou-se a consistência do uso dos textos 
literários para colaborar no desenvolvimento da consciência crítica do aprendiz, 
atuando como recurso que possibilita a criação de condições para a construção de 
uma aprendizagem de LI consciente, visto ser a literatura um bem cultural 
revestido de elementos textuais, contextuais e intertextuais, validando que o 
trabalho no ensino de uma LI a fim de ampliar oportunidades comunicativas em 
um viés democrático, consciente e de combate à alienação, permitindo ao aluno 
agir, reagir e interagir com o processo de ensino e o mundo. 
 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de língua inglesa. Texto Literário. 
Consciência Crítica. 
 

OS CAMPOS LÉXICOSSEMÂNTICOS: UMA ANÁLISE DAS 

ESCOLHAS LEXICAIS EM DUAS CANÇÕES DE ÉPOCAS DISTINTAS 

 

Paulo Santiago de Sousa (UNESP) 

Os usuários de uma língua têm à sua disposição todo um conjunto lexical e dele 
podem fazer escolhas de palavras para expressar seus sentimentos, ideias etc. 
Contudo, os falantes limitam seu repertório lexical as circunstâncias 
comunicativas preestabelecidas pela sociedade. Desse modo, temos a intenção de 
mostrar neste trabalho, como os campos lexicossemânticos foram determinantes 
para a caracterização das mulheres em duas canções de épocas distintas que 
vivem nos morros cariocas. Buscamos nos estudos de Vilela (1994), Ullmann 
(1977), Biderman (1978) e Lopes e Rio Torto (2007) discussões sobre léxico 
enquanto patrimônio da comunidade linguística. E campos lexicossemânticos 
como uma possível sistematização do léxico, que refletem traços de seu 
dinamismo e maneiras do homem externar seu pensamento. A metodologia 
usada é de tipo bibliográfica, pois nos embasamos em autores que discorrem 
sobre léxico e campos lexicossemânticos,  e também explicativa, haja vista 
buscarmos identificar as causas das escolhas lexicais que caracterizam a imagem 
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das mulheres nas canções supracitadas. O resultado assinala que é por meio do 
léxico que se verificam as características das mulheres nessas canções. 

Palavras-chave: Campos léxicossemânticos. Escolhas lexicais. Canções. 
 

 

MINICURSOS 

 

ANÁLISE DO DISCURSO: REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 

Simone de Sousa Naedzold (doutoranda/Unemat/Cáceres) 

Profa. Me. Débora Pereira Lucas Costa (Unifasipe)  

O presente minicurso visa contemplar estudantes de graduação e pós-

graduação interessados em refletir sobre os elementos teóricos e metodológicos 

básicos da Análise de Discurso. Objetiva-se oferecer aos participantes 

apresentação e discussão sobre a história, os princípios e conceitos, tomando 

como base os preceitos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Abordaremos o 

percurso teórico de criação desse campo de estudos na França e sua 

institucionalização como disciplina no Brasil, em um percurso desde a década 

de 1960 até os dias atuais. Para apresentação do funcionamento metodológico 

e dispositivo analítico, trabalharemos principalmente com os conceitos de 

discurso, texto, condições de produção, sujeito, ideologia, formações 

discursivas, formações imaginárias e memória. 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Introdução; Percurso Histórico; 

Conceitos. 
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COMO E POR QUE LECIONAR PRONÚNCIA NA AULA DE LÍNGUA 

INGLESA 

Eliane Nowinski da Rosa (doutoranda Unisinos) 

Estudos (FOOTE et al., 2011; FOOTE et al., 2013; BAKER, 2014; MURPHY, 

2014; KIRKOVA-NASKOVA et al., 2013; COUPER, 2016; BAI; YUAN, 2019; 

entre outros), realizados com professores de inglês (L2), em vários países, têm 

demonstrado que grande parte dos docentes se sente inseguro e/ou incapaz 

para lecionar pronúncia devido a não terem tido uma formação direcionada 

para esse fim. Segundo seus relatos, seus cursos de graduação visavam somente 

a prepará-los para identificar e produzir os segmentos e a prosódia do inglês de 

forma e que, quando havia algum momento de instrução a respeito do ensino 

de pronúncia propriamente dito, esta era bastante escassa. Darcy (2018) alerta 

que, além da incerteza quanto ao modo de ensinar pronúncia, existem questões 

como a falta de material didático, tempo e suporte instrucional interferindo no 

ensino de pronúncia. Quanto ao contexto brasileiro, é bastante usual deparar-

se com relatos e desabafos de professores sobre sua insegurança e despreparo 

para ensinar os sons e a prosódia da língua, além de ressaltarem a falta de 

material didático para essa finalidade. Com base nisso, é razoável inferir que os 

professores brasileiros têm vivenciado as mesmas angústias que os professores 

entrevistados nas pesquisas citadas anteriormente. Portanto, em virtude desse 

anseio por uma orientação acerca de como lecionar a pronúncia do inglês em 

sala de aula, o presente minicurso se propõe a oferecer não só orientações 

teóricas, bem como sugestões de atividades didáticas que colaborem com a 

prática docente a partir dos pressupostos da Fonologia Cognitiva 

(LANGACKER, 1987, 2008, 2013), teoria esta que assume que falar é uma 

atividade cognitiva fundamentada socioculturalmente. Para a realização do 

minicurso, será necessário o uso de powerpoint, vídeos e música. 

Palavras-chave: Ensino de Pronúncia. Língua Inglesa. Fonologia Cognitiva. 
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FOTOGRAFIAS GEOSSOCIOLINGUÍSTICAS DO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 

Profa. Dra. Marília Silva Vieira (POSLLI/UEG) 

 

Vander Simão Menezes (mestrando POSLLI/UEG) 

 

Este minicurso pretende apresentar o arcabouço teórico-metodológico e os 

conceitos que subjazem às duas principais correntes dos estudos de variação, a 

Sociolinguística e a Dialetologia, no que tange à descrição do Português 

Brasileiro. Enquanto o termo Dialetologia é anterior à configuração da 

Linguística como ciência, a Geografia linguística ou Geolinguística, método da 

Dialetologia, desponta com as pesquisas Wenker, na Alemanha e Gilliéron, na 

França. Por sua vez, a Sociolinguística, consagrada com as pesquisas de Labov 

(1966, 1972), surge diante da lacuna deixada pelo Formalismo linguístico, que 
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havia preterido da sua agenda uma discussão satisfatória sobre a mudança 

linguística. Nesse sentido, a Sociolinguística enfoca os padrões linguísticos 

verificados em uma comunidade de fala, analisando a heterogeneidade de forma 

sistemática, por meio de regras variáveis. Com a consolidação dessa corrente de 

estudos, houve o aprimoramento de modelos científicos para descrever a variação 

linguística, fato que influenciou a Dialetologia de forma direta, a partir da 

elaboração de um novo método geolinguístico, conhecido por Dialetologia 

Pluridimensional, tal como o denominam Radtke e Thun (1996). Nesse novo 

modelo, observa-se a inserção de variáveis sociais e linguísticas, além da clássica 

variável diatópica, a exemplo do Atlas Linguístico do Brasil (CARDOSO ET AL, 

2014). Com base nesse panorama epistemológico, o presente minicurso 

discorrerá sobre fenômenos do português falado no Brasil, nos níveis, fonético-

fonológico e morfossintático, explorando, também, dados sobre a variedade 

goiana (como o [r] em coda, os pronomes de segunda pessoa do singular e a dupla 

negação).  Desse modo, sob a perspectiva variacionista, será possível descrever o 

Português Brasileiro, à luz de fatores históricos e sociais (SILVA, 2004). 

Palavras-chave: Sociolinguística. Dialetologia. Português Brasileiro. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DIGITAIS: LEITURA, PRODUÇÃO 

E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS 

 

Prof. Dr. Guido de Oliveira Carvalho (UEG/Cora Coralina) 

O propósito deste minicurso é contribuir com as discussões sobre o gênero 

histórias em quadrinhos (HQ) e compreender as relações com o digital, 

incluindo seus aspectos multimodais, e as possibilidades de interlocução com 
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a educação, no sentido de produzir reflexões sobre o gênero e aplicações 

práticas (FEIJÓ, 1997; RAMOS, 2009: VERGUEIRO; RAMOS, 2009; EISNER, 

2010). Na perspectiva dos multiletramentos, destaca-se que, no momento 

atual, uma pessoa letrada precisa estabelecer sentido a produções que 

incorporem múltiplas linguagens (DIONÍSIO, 2011). Como indicado por 

autores como Rojo e Barbosa (2015), com o avanço das TIDCs, a expressão 

humana abarca mais que o texto escrito, há uma junção de novas formas de se 

comunicar, sendo essa uma das características das HQs em suporte digital 

(LUIZ, 2013; KIRCHOFF; COOK, 2019). Dessa forma, os quadrinhos são 

influenciados pelas tecnologias e sua materialidade oferece novas 

possibilidades, as quais também podem ser incorporadas nas práticas 

educativas.  

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Quadrinhos digitais. 

Multimodalidade. Ensino-aprendizagem. 
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A REPRESENTAÇÃO FEMININA NOS CONTOS MACHADIANOS: 

“UNS BRAÇOS”, “MISSA DO GALO”, “A CARTOMANTE” E “A 

CAUSA SECRETA” 

Andressa Bastos de Brito Garcia (mestranda/POSLLI/UEG) 

Profa. Dra. Márcia Maria de Melo Araújo (POSLLI/UEG) 

As mulheres têm presenciado prejulgamentos ao longo da história e muitos 

conceitos que foram formados desde antes da Idade Média continuaram sendo 

reproduzidos ao longo dos anos pela sociedade. Paralelamente a esse estudo,  

compreendemos que a literatura é um modo de expressão da realidade. Sendo 

essa relação entre literatura e sociedade alvo de discussões entre teóricos em 

que alguns acreditam que a obra não passa de ficção e outros defendem a ideia 

de que o autor sofre influência de seu meio, seguimos a visão de Candido 

(2006), que acredita na importância do estudo entre a obra e o seu 

condicionamento social. Assim, compreendemos que o cenário social, em que 

determinada obra foi produzida, influencia de modo direto na criação do 

enredo e das características físicas e psicológicas das personagens envolvidas 

(CANDIDO, 1995). É nesse sentido que a Literatura diz muito sobre situações 

relacionadas à condição humana como o medo da morte, o amor, o ódio, a 

inveja, o ciúme. Nesse sentido, neste minicurso temos como proposta entender 

como surgiram os pensamentos misóginos e que retratam o feminino como um 

ser secundário em relação ao masculino, e analisar a representação feminina 

na Literatura de Machado de Assis, por meio das personagens principais dos 

contos: "Missa do galo", "Uns braços", "A causa secreta" e "A cartomante". Os 

contos referem-se a episódios relacionados à vida real, ainda que verossímeis 

são ficcionais, com conteúdos semelhantes aos do cotidiano. As quatro 

narrativas machadianas selecionadas apresentam foco narrativo geralmente 

centrado no narrador ou numa personagem, apresentando pontos de 

convergência como: possuem três personagens principais, estabelecem um 

triângulo amoroso, e o espaço é reduzido a um ou dois ambientes. Dentro dessa 

ambiência, analisamos a representação feminina por meio da sensibilidade da 

escrita machadiana. Portanto, desenvolveremos a análise dos contos de 

Machado de Assis, em questão, estabelecendo uma ligação com os estudos de 

Duby (2001) e Bloch (1995), para as investigações a respeito da origem dos 

conceitos divergentes entre os sexos e a misoginia; com pensamento em 

Candido (2006), sobre a sociedade e a Literatura, para o estudo da visão 

machadiana.  

Palavras-chave: Feminino. Misoginia. Literatura. Machado de Assis.  
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A SEASON IN THE WILDERNESS: NATURE WRITING, 

ECOCRÍTICA E CONCEITOS ECOLÓGICOS APLICADOS AO TEXTO 

LITERÁRIO 

Prof. Ma. Regina Barbosa Tristão 

A literatura atua nos debates mais importantes que permeiam as relações do 

homem com o mundo. Nesse sentido, ela se fez presente no debate crescente 

sobre a preservação ambiental, por meio de trabalhos como "Walden" (1854), 

escrito por Henry D. Thoreau, "Leaves of Grass" (1855), escrito por Walt 

Whitman, "Desert Solitaire" (1968), de Edward Abbey, entre outros. A 

ecocritica, ciência que surgiu a partir da década de 1960, mas ganhou força nos 

anos de 1990, com a publicação de "The Ecocriticism Reader: Landmarks um 

Literary Ecology", editado por Cheryll Glotfelty e Harold Fromm, faz uma 

abordagem científica, a partir de estudos da ecologia, sobre a relação do homem 

com a natureza. Conforme Sandip Limar Mishra (2016, p. 168), em 

"Ecocriticism: a Study of Environmental Issues Literature" explica que a 

melhor definição para os estudos ecocríticos como estudo da relação entre a 

literatura e o meio ambiente, entendendo que aquela tem um compromisso 

ético com as práticas ambientalistas. Nesse sentido, outra discussão se abre: 

por meio de qual discurso a literatura vai dialogar com a ecologia e outras áreas 

do conhecimento para fazer a defesa ambiental? Nature Writing é um gênero 

da literatura ambiental estadunidense que explora as relações do homem com 

a natureza, partindo de informações científicas da história natural e reflexões 

filosóficas do homem em contato com o mundo natural. Assim, este minicurso 

objetiva mostrar como a literatura ambiental pode ser explorada nas escolas, 

nas universidades, em vias de formar um público leitor crítico em relação à 

preservação ambiental e como a literatura pode influenciar o comportamento 

de uma sociedade que está seduzida pelo consumismo exagerado, que é 

alimentado, inclusive, por práticas destrutivas de exploração ambiental.  
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A SIMBOLOGIA DAS CORES NA FICÇÃO DE LYGIA BOJUNGA 

NUNES 

Vanusa de Queiroz Coelho (mestranda/POSLLI/UEG) 

Segundo Vera Maria Tietzmann Silva (1994), uma obra literária bem construída 

se faz pela pluralidade de leituras que possibilita. Assim é a obra de Lygia Bojunga 

que, por meio de uma linguagem simbólica cercada de cores e emoções, admite 

inúmeras abordagens. Silva (1994) assegura que a obra ficcional de Lygia Bojunga 

equilibra fantasia e realidade, sendo um grande incentivo à literatura infanto-

juvenil pela interação e pelo protagonismo infantil, além da reflexão, 

autoconhecimento e amadurecimento do leitor diante das diferenças, dos tabus e 

de normas sociais preestabelecidos na sociedade contemporânea. Para Silva 

(1994), a obra bojunguiana apresenta duas fases: a luminosa e a cinzenta. Lygia 

Bojunga pinta o poder das cores proporcionando reações e sensações 

diversificadas, como mexer com as funções orgânicas, sensoriais, emocionais e 

afetivas. Nesse sentido, este minicurso tem como objetivo apresentar imagens 

simbólicas utilizadas pela autora para provocar uma reflexão sobre hábitos e 

valores de nossa sociedade. Para o minicurso, selecionamos A bolsa amarela e 

Corda Bamba para mostrar a sintaxe simbólica que percorre a fase da 

luminosidade (de 1972 a 1980) e à penumbra apoiamo-nos nas obras Tchau, O 

meu amigo pintor e Nós três (de 1984 a 1987). Procuraremos demonstrar que 

o estudo da cor permite conhecer a função psíquica como fator de atração, 

sensação e sedução. Ademais, tratamos a cor como signo cultural e psicológico, 

com o objetivo de conjugar elementos conotados pela imagem e sintaxe simbólica 

como chave para entender a trajetória da obra de Lygia Bojunga.  

Palavras-chave: Cores. Imagens simbólicas. Literatura. Lygia Bojunga. 
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DESTECENDO A CRÔNICA COMO GÊNERO MENOR: 

RESSIGNIFICAÇÕES, MATERIALIDADES E SUPORTES 

Profa. Dra. Moema de Souza Esmeraldo (UEG/Formosa)  

Esta proposta norteia-se no tocante à preocupação quanto à reflexão conceitual 

que envolve a crônica moderna no Brasil, a partir dos lugares-comuns 

radicados por parte da crítica e aceitos como parâmetros no estudo do gênero 

literário. Essa discussão, atualmente, é mais salutar do que apenas reproduzir 
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conceitos estereotipados, na medida em que revisita a prática da crítica literária 

e examina definições que reduzem sua compreensão. Para tanto, serão 

elencados textos críticos difundidos no contexto do estudo da crônica no Brasil, 

dos autores Massaud Moisés (1967), Antonio Dimas (1974); Antonio Candido 

(2004), e Davi Arrigucci Júnior (1987). Pois nos textos desses críticos existem 

definições reincidentes circunscritas que consensualmente assumem aspectos 

semelhantes como características da crônica. Procura-se, então, propor uma 

revisão conceitual, o que não significa, necessariamente, definir novos 

conceitos muito menos definir um tipo específico de gênero, mas, sim apontar 

especificidades desse tipo de produção escrita. Ao revisitar parte da crítica 

sobre a crônica brasileira, verifica-se a carência de fundamentos teóricos que 

enfrentam pesquisadores que se propõem a estudar o tema. Constata-se esse 

fato, sobretudo, em razão da repetição atenuada de certas particularidades da 

crônica. Nesse quadro, não podemos deixar de ressaltar contribuições valiosas 

de críticos que analisaram essa prática escrita por outros vieses, como Beatriz 

Resende (1995), Maria Cristina Ribas (2013) e Renato Cordeiro Gomes (2004). 

Contudo, afirma-se a importância da crônica como tecido narrativo capaz de 

resistir ao tempo, seja quando reunida em livro, seja por meio do resgate de 

fontes primárias o leitor contemporâneo não acessa mais texto nos mesmos 

suportes. Logo, as justificativas de vileza por causa da efemeridade perdem a 

razão. No intento de reconhecer que o arquivamento desses textos publicados 

originalmente nos jornais permitiu que passassem a circular em outros 

suportes, como o livro ou em acervos digitalizados, a produção cronística de 

Carlos Drummond de Andrade para o jornal Correio da Manhã será 

apresentada como exemplo na presente investigação.  

Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade. Crítica literária. Crônica. 

Materialidades. 
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“SARRASINE” E “VERNON SUBUTEX”: UM ESTUDO COMPARADO 

Regina Cibelle de Oliveira (doutoranda/USP) 

Bárbara Martins Jacob 

O minicurso visa a trabalhar com questões narrativas da novela "Sarrasine", 

pertencente à Comédia humana, de Honoré de Balzac, estabelecendo um 

paralelo com o romance contemporâneo "Vernon Subutex", de Virginie 

Despentes. Balzac é muito conhecido por seus romances, cujo objetivo é 

representar a sociedade francesa por meio da história de costumes, segundo 

palavras do próprio escritor. No entanto, sua obra não se resume apenas aos 

romances. Há também uma grande quantidade de contos e novelas que tratam 

de assuntos importantes para o escritor e que são ilustres obras-primas, como 

é o caso de "Sarrasine". Partiremos da apresentação do enredo da novela, 

trataremos de aspectos do narrador, das personagens, do espaço e do tempo na 

narrativa, faremos a leitura de alguns trechos selecionados e abordaremos 

questões tratadas por Roland Barthes, no texto "S/Z", e por Paulo Rónai, na 

introdução escrita para a edição completa da obra de Balzac no Brasil e no 

ensaio “B/B/B ou Balzac Pretexto e Texto”. A partir dos assuntos tratados, 

faremos uma breve comparação com a personagem Marcia, de "Vernon 

Subutex", tendo como base a análise desenvolvida por Maxime Goergen, no 

artigo “Vernon Subutex et le roman ‘balzacien’”. A importância do minicurso é 

que, por meio dessa obra, abrimos, não somente uma discussão sobre "A 

Comédia humana", mas também a sua relação com a contemporaneidade. 

Palavras-chave: Honoré de Balzac. Sarrasine. Virginie Despentes. Vernon 

Subutex. Literatura comparada. 
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À ANÁLISE DO DISCURSO: CONCEITOS BÁSICOS E FORMAÇÃO 

DISCURSIVA FEMINISTA 

Gabriela Magalhães Sabino (mestranda/POSLLI/UEG) 

Profa. Dra. Luana Alves Luterman (POSLLI/UEG) 

Este minicurso objetiva perscrutar conceitos básicos da Análise do Discurso de 

linha francesa, mas também bakhtiniana. Pretendemos também apresentar 

alguns conceitos da formação discursiva feminista por meio da explanação e da 

discussão das fundamentações teórico-metodológicas. Além disso, 

realizaremos, coletivamente, as descrições, as interpretações e as análises de 

gêneros discursivos diversos. Assim, mapearemos alguns dos conceitos 

inscritos na formação discursiva feminista para a compreensão da arquitetura 

genealógica (saberes e poderes) que engendra os enunciados propostos para a 

análise. Explicaremos as diferenças entre a AD1, a AD2 e a AD3 de Foucault e 

Pêcheux para perceber as concepções de cada fase metodológica. 

Investigaremos o funcionamento dos discursos por meio das condições de 

emergência dos enunciados em uma dada ordem sócio-histórica e, além disso, 

como se manifestam as clivagens discursivas subjetivas. Também 

verificaremos como se fundamenta a opacidade linguística na produção dos 

efeitos de sentido, sejam eles deslizantes ou normalizantes, resistentes ou 

hegemônicos. Esperamos uma interação profícua com os participantes para 

avaliarmos os processos de ensino e de aprendizagem. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Formação discursiva. Enunciado. 

Feminismo.  
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LÍNGUA(GEM), LENDAS E (A)VERSÕES: GESTOS DE LEITURA NO 

ESPAÇO CITADINO 

Patricia Aparecida da Silva (doutoranda/Unemat/Cáceres) 

Profa. Dra. Olimpia Maluf Souza (Unemat/Cáceres) 

Wellington Silveira (doutorando/Unemat/Cáceres) 

A cidade, tomada enquanto texto, linguagem, reclama aos sujeitos gestos de 

leitura, ou seja, modos de inscrição na vida urbana, na sua história. Entretanto, 

essas formas de se inscrever no que a vida citadina apresenta não se dá de 

maneira consciente e intencional, uma vez que, ao se inscrever nas diversas 

formas de textualização do urbano, o sujeito marca, necessariamente, sua 

relação com o já-dito, com a memória do dizer, fazendo regressar dele os 

sentidos constituídos historicamente. Neste caso, vemos que silêncio e 

memória corroboram a produção das versões outras, haja vista que, no que se 

deixa de dizer sobre os fatos, na abertura concedida à ausência, ao 

esquecimento, a memória se instala promovendo outras formas de inscrição do 

sujeito. Propomos, assim, para esse minicurso, uma reflexão sobre a 

constituição de lendas urbanas brasileiras, sob a ótica discursiva, questionando 

seus modos de circulação, pela oralidade, que, por sua vez, assevera a 

incompletude dos sentidos, deixa entrever os processos de identificação nos 

quais os sujeitos se inscrevem e mantêm em latência a necessidade de 

propagação do dizer. Compreender como as lendas funcionam, fazendo circular 

em cada sujeito diferentes versões é, nessa direção, examinar como se dão os 

processos de repetição/substituição/(não) retomada de determinados fatos, 

pelo que cada sujeito interpreta/reinterpreta. As lendas, que se constituem 

como leituras produzidas, predominantemente, no âmbito da oralidade, mas 

que também assumem, por vezes, a forma escrita, se mostram como um lugar 

de variantes por excelência. O percurso da palavra, quando assumido como 

uma lenda/boato, reduz-se ao burburinho, ao comentário, disperso e livre dos 
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laços da consciência, produzindo sobre os sujeitos um efeito de verdade que se 

assegura, inconscientemente, na/pela relação com o não-dizer, com o silêncio. 

Palavras-chave: Lendas; Sujeito; Gesto; Linguagem. 
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O QUE OS GAMES TÊM A VER COM AS RELAÇÕES DE GÊNERO E 

A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA? 

Ma. Michely Gomes Avelar 

Ma. Camila dos Passos Araújo Capparelli 

  

Os games são artefatos culturais que fazem parte do cotidiano de 73,3% dos 

brasileiros, conforme apontado pela Pesquisa Game Brasil 2020. A interação 

com os games é multimodal, ou seja, os gamers se comunicam por meio de 

ações, gestos, imagens, sons, escrita, fala e muitas outras formas de linguagem 

que são ressignificadas no contexto digital. Além da multiplicidade de 

linguagem, se manifesta neste espaço, a pluralidade, com interação entre 

pessoas de diferentes etnias, crenças, cultura, gênero, idade e espaço geográfico 

(AVELAR; FREITAS, 2018; GEE, 2003). Para além de uma atividade de 

entretenimento, os games propiciam espaços para experienciar e refletir, e 

trazem também, demandas da sociedade contemporânea. Isso ocorre porque o 

ambiente virtual não está imune à (re)produção dos valores e dos conflitos 

identitários que caracterizam as relações sociais. Nesse espaço propício à 
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criatividade, as/os jogadoras/es têm a possibilidade de construir narrativas e 

performances identitárias que desafiam, e muitas vezes transgridem, os 

padrões de gênero, raça, sexualidade e demais interseccionalidades. Assim, os 

jogos não apenas acenam para outras formas de ser e existir no mundo, 

promovendo o contato com a diversidade, como também ampliam os 

repertórios linguísticos das/os estudantes. Diante dessa potencialidade dos 

games, esse minicurso propõe problematizar questões de gênero nas aulas de 

língua inglesa a partir dos games, com vistas à promover reflexões menos 

essencialistas e generalizantes acerca das identidades sociais. Partimos do 

princípio crítico de educação linguística, segundo o qual as/os professoras/es 

de línguas precisam ser formadas/os para estranhar discursos incumbidos de 

instituir e (re)produzir relações assimétricas de gênero (PESSOA, 2019; 

BUTLER, 2017; CAPPARELLI, 2020; AVELAR, 2020).  

Palavras-chave: Games. Gêneros. Educação Linguística Crítica. Língua 

inglesa.  
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POSSIBILIDADES DE LEITURA E RECEPÇÃO NO ENSINO BÁSICO 

Profa. Ma. Virna Vieira Leite  

Ao considerar as dificuldades que alunos e professores apresentam em relação 

à leitura e ao ensino da literatura, o minicurso “Possibilidades de leitura e 

recepção no ensino básico” propõe discutir a relação leitura/literatura/ensino, 

focando o fato de que o leitor possui um horizonte que o limita, mas pode 

transformar-se de forma contínua. Nesse sentido, ao invés do texto se tornar 

uma noção obsoleta com a emergência da internet, ele é resignificado 

(ORLANDI, 2001). Como ilustração dessa possibilidade, demostrar-se-á o 

envolvimento dos alunos do ensino fundamental II no compartilhamento de 

leitura e recepção de alguns textos literários, principalmente ao tecerem 

comentários de natureza estética e afetiva que justificaram suas preferências 

ao utilizarem formas de expressão da cultura juvenil, tais como os videocasts e 

os podcasts durante as aulas no período de isolamento social nesse ano. Dessa 

forma, o minicurso tem como objetivos: elucidar aspectos da literatura para 

crianças e jovens e do ensino da leitura no ambiente escolar, refletir sobre os 

valores atribuídos ao ensino da leitura e literatura e construir possibilidades 

para a compreensão da leitura e da literatura, enquanto “arte-estética-da-

palavra” e enquanto representação de certa realidade em determinado período 

histórico social. Como suporte teórico selecionou-se textos de Antonio 

Cândido, Paulo Freire, Walter Benjamin, Marisa Lajolo, Eni P. Orlandi. Os 

procedimentos metodológicos compreenderão: exposição oral pela 

ministrante, discussões, exercícios de leitura e reflexões. Almeja-se propiciar a 

assimilação de valores e funções que legitimam a literatura, bem como propor 

possibilidades ao ensino e as práticas de leituras no ambiente escolar.  

Palavras-chave: Literatura Leitura e Recepção. Ensino Fundamental II. 

Internet. 
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RUPTURA DE ESTEREÓTIPOS MISÓGINOS: O FEMININO E O 

MÍSTICO EM AGUSTINA BESSA-LUÍS 

Profa. Ma. Nair Fernandes Pereira 

Profa. Dra. Márcia Maria de Melo Araújo (POSLLI/UEG) 

As configurações de gênero bem como as figurações do feminino são temas 

recorrentes na obra de Agustina Bessa-Luís. Suas personagens, tanto 

masculinas quanto femininas possuem perfis únicos e distintos que permitem 

levantar questionamentos acerca das configurações de gênero na sociedade 

contemporânea. Segundo Massaud Moisés, Bessa-Luís tece com maestria o 

perfil de suas personagens e figura como uma romancista privilegiada pelo seu 

grande poder de imaginação que transfigura e vivifica simultaneamente suas 

personagens e tudo à sua volta, tornando-as genuínas e autenticas. Seja pela 

linguagem, estrutura ou análise de pormenores, Agustina Bessa-Luís instiga o 

leitor a reflexões. É nesse sentido que este minicurso propõe, a priori, explorar 

a construção das personagens agustinianas em três de suas obras, A Sibila 

(1953), O Mosteiro (1980) e Eugénia e Silvina (1990), principalmente, no 

tocante à suas relações com as raízes culturais e ideológicas que influenciaram 

os juízos de valor sobre as configurações de gênero e a realidade feminina 

dentro dos romances. Ao tratar do místico e o feminino em suas obras, Bessa-

Luís proporciona uma discussão importante acerca de alguns estereótipos 

misóginos, favorecendo sua desconstrução. Deste modo, objetivamos dar 

ênfase à contribuição de Bessa-Luís para o estudo da literatura, tecer 

discussões acerca da ruptura de estereótipos misóginos relacionado a aura 

mística feminina e explanar como Agustina (re)constrói as configurações de 

gênero em suas narrativas. Para tanto, embasamo-nos em Araújo e Fonseca 

(2015), Beauvoir (2009), Bloch (1995), Butler (2017), Coelho (1999), Fonseca 

(2017 e 2020), Machado (1979), Magalhães (1989), Moisés (2001 e 2013), entre 

outros. 

Palavras-chave: Literatura Portuguesa. Misoginia. Configuração de gêneros. 
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TEXTO LITERÁRIO E BNCC: REFLEXÕES E PRÁTICAS 

Sammya Santos Araújo (doutoranda/Universidade do Porto) 

Lya Oliveira da Silva Souza Parente (doutoranda/UECE) 

A leitura do texto literário pode ser justificada no processo de formação de 

leitores no espaço escolar não só pela sua natureza ficcional e pela forma como 

faz uso da palavra, mas também porque a literatura é um patrimônio cultural 

da humanidade e, como tal, transmite saberes, ideias, valores, ideologias e 

outros conhecimentos aos quais somente se pode ter acesso por meio da leitura. 

Portanto, acreditamos que não se pode negar aos alunos o direito a esse bem 

imensurável que a é a literatura, conforme defende Candido (2004). Para tanto, 
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buscaremos no nosso minicurso apresentar sucintamente a relevância do texto 

literário para a formação humana e leitora; discutir o lugar que a literatura tem 

ocupado na escola e o papel do professor como mediador das leituras literárias, 

bem como, compreender a visão da BNCC para prática em sala de aula do texto 

literário. Ao longo do nosso minicurso, pretendemos sensibilizar para a 

sistematização de propostas pedagógicas que busquem a utilização de textos 

literários no cotidiano escolar desde a mais tenra idade até etapas mais 

avançadas do ensino básico com vistas a promover a formação de leitores 

eficazes, autônomos e críticos. Acreditamos que formação de leitores deve ter 

atividades que contemplem as linhas que tecem a leitura como: a memória, que 

consiste em elaborar uma série de sensações, sentimentos, percepções e 

imagens para só então "construir-se" como um referente, pois o sujeito é um 

ser histórico, cuja inserção temporal também marca seu perfil; a 

intersubjetividade, que permite interação não apenas do leitor com o texto, mas 

com as vozes presentes nos textos, marcas do uso que os falantes fazem da 

língua, discursos que atravessam os textos; a interpretação, que possibilita a 

leitura não acontecer no vazio como aponta Yunes (1995). Assim, pretendemos 

refletir também sobre essas atividades com o uso do texto literário e propor 

uma troca de experiências que encontramos hoje nas nossas escolas.  

Palavras-chave: Texto literário. Literatura. Formação de leitores. BNCC. 
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UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO A 

PARTIR DA SEQUÊNCIA EXPANDIDA DE RILDO COSSON  

Renata de Melo Gomes (mestra) 

Profa. Ma. Camila Sequetto Pereira (IF Baiano) 

Teóricos que discutem o ensino da literatura hoje, como Cosson (2014), Dalvi 

(2013), Machado (2010), Paulino (2010), Pinheiro (2006), defendem que esse 

ensino deve se centrar na formação de leitores literários, ou seja, leitores 

capazes de participar de comunidades leitoras dentro e fora da escola, 

selecionando os textos, indicando-os, comentando-os. Nesse sentido, este 

minicurso permitirá que os participantes experienciem uma sequência didática 

baseada na sequência expandida proposta por Rildo Cosson, em Letramento 

literário: teoria e prática (2014), a partir da leitura de um conto. Nessa 

sequência, são previstas as seguintes etapas: motivação, introdução, leitura, I 

interpretação, contextualização, II interpretação e expansão. Espera-se que, a 

partir da vivência da sequência didática proposta e de sua reflexão, os 

participantes sejam capazes elaborar novas propostas de sequência expandida, 

contribuindo para a formação de leitores literários na escola. 

Palavras-chave: Letramento literário. Ensino de literatura. Leitor literário. 
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FERNANDO PESSOA: SEUS HETERÔNIMOS, SUA ARTE E SEU 

TEMPO 

Danielle Cristina Pereira Penha (doutoranda/UEM) 

Profa. Dra. Clarice Zamonaro Cortez (UEM) 

Nossa proposta de minicurso se refere ao estudo da obra de Fernando Pessoa e 

de seus heterônimos mais estudados, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo 

Reis e Alberto Soares. O nosso objetivo é abordar as características estilísticas de 

cada um deles, e apontar suas semelhanças e diferenças, a partir dos pressupostos 

do Modernismo literário português, que apresentou características peculiares e 

divergentes do Modernismo brasileiro. O Modernismo em Portugal marca seu 

início entre a euforia dos avanços tecnológicos, a tensão e a rivalidade entre países 

europeus, representando na história da literatura a tomada de uma consciência 

de ruptura com as escolas literárias e artísticas que o precederam. Foi a busca por 

esta liberdade de criação que fez com que as Vanguardas Europeias 

influenciassem o meio literário da época. Nos anos 1920 e 1940 surge uma 

vanguarda em Portugal que oscila entre as ideologias pós-simbolista e 

modernista, o chamado Movimento Saudosista, cuja proposta era relembrar uma 

tradição que regressasse ao Romantismo para relembrar os grandes feitos dos 

portugueses, resgatando o brilho de um povo que dominou os mares nos séculos 

XV e XVI. A obra de Fernando Pessoa nasce em meio a todas essas 

transformações culturais e políticas e foi responsável pelas novas manifestações 

literárias subsequentes. Mais do que qualquer autor, expressou com sensibilidade 

os sentimentos gerados pela dualidade do homem moderno que, ao mesmo 

tempo em que exaltava as novas descobertas da tecnologia, se sentia oprimido e 

desambientado na novidade e nos avanços sociais. Como poeta mais importante 

do Modernismo português, sua criação literária é complexa e original, de alto teor 

pessoal, representativa de sua inovação literária. Sua marca principal é o 

fenômeno da heteronímia, o ponto mais original, considerado por alguns críticos 

como puro recurso estilístico, ao demonstrar a sua linguagem criativa e a 

personalidade criadora. A cada um de seus “outros eus”, o poeta atribuiu 

personalidade, pensamentos, princípios e uma vida muito próxima à real que, por 

vezes, remete ao próprio Fernando Pessoa.  

Palavras-chave: Fernando Pessoa. Heteronímia. Modernismo português.  
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