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25 e 26 DE AGOSTO DE 2011 
 
Realização: 

 
GRUPO DE PESQUISA CRELIT – CRÍTICA E RECEPÇÃO LITERÁRIA 
Linha de pesquisa: "Literatura, cânone literário e tessituras do Contemporâneo" 

 
 
Apoio: 

 UENP – campus Cornélio Procópio 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES,  

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 
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APRESENTAÇÃO 
O evento 
 

Inserido nas atividades do Grupo de Pesquisa "Crítica e recepção 
literária" - CRELIT e organizado pela linha de pesquisa "Literatura, cânone 
literário e tessituras do Contemporâneo", o evento contará com a participação 
de professores pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Federal Tecnológica 
(UTFPR-CP e CM), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP) e com escritores renomados como o 
dramaturgo Mauricio Arruda Mendonça e a poeta e romancista Conceição 
Evaristo. 

Como oportunidade de discussão e aprimoramento, o encontro se 
desdobrará entre abordagens específicas sobre problemas da pesquisa na 
área, apresentação de trabalhos em nível de graduação e pós-graduação e 
palestras para a comunidade em geral. Ao final, espera-se que seja uma rica 
oportunidade para consolidar os estudos na área de Estudos Literários e 
Literatura Contemporânea na região de abrangência da UENP. 

 
Coordenação Geral:  
Dra. Vanderléia da Silva Oliveira 
 
Comissão Organizadora: 
Ma. Luciana Carneiro Hernandes 
Ma. Silvana Rodrigues Quintilhano 
Drª Marilu Martens Oliveira 
Me. Jaqueline Cordeiro Bernardo 
Dr. Thiago Alves Valente 
 
Comissão Científica: 
Drª. Ana Paula F. Nobile Brandileone 
Me. Eliane Segati Rios-Registro 
Me. Miguel Heitor Braga Vieira 
Dr. Mauricio Cesar Menon 
Me. Adenize Aparecida Franco 
 
Monitores: 
Edson Salviano Nery Pereira 
Edson Ferreira Godinho Filho  
Luciana Angélica Fratoni 
Taysa Cristina da Silva 
Tuanny Gomes Siqueira Amaral 
Bruna Doná Oliveira 
Neusa da Silva Leme 
Lívia Helena Ferreira da Costa 
Bruna Nayara 
Mariana Souza 
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PROGRAMAÇÃO 
 

25 e 26 de agosto de 2011 
 
25/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
MANHÃ – Anfiteatro PDE 
Das 9h às 12h 
 
Entrega do material (recepção) 
 
Abertura– O CRELIT NO CONTEXTO DA UENP: METAS E AÇÕES  
Dra. Vanderléia da Silva Oliveira (líder do CRELIT) 
 
Conferência: 
A NARRATIVA INSÓLITA  
Ma. Sandra Elias Seixo (UTFPR-Campo Mourão) 
Mediador: Dr. Maurício César Menon (UTFPR-Campo Mourão/GP: CRELIT) 
 
TARDE: Bloco C – Campus Universitário 
Das 14h às 17h 
 
Minicursos 
 
1. LITERATURA AFRICANA 
Ma. Silvana Rodrigues Quintilhano (UEL/GP: CRELIT) 
2. A MINIFICAÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
Ma. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
3. ECOCRÍTICA E ROMANTISMO: VANTAGENS E LIMITES DA PARCERIA 
Dr. Marciano Lopes (UEM) 
4. LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA  
Ma. Inês Cardin Bressan (NRE-CP/FACCREI) 
5. LITERATURA FEMININA 
Ma. Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR-Cornélio Procópio/GP: CRELIT)  
6. LITERATURA CONTEMPORÂNEA: O LUGAR DO JUVENIL 
Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CP/GP: CRELIT) 
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NOITE – Anfiteatro PDE 
Das 19h30 às 22h 
 
Palestra:  
O NOVO ROMANCE HISTÓRICO 
Dr. Antonio Roberto Esteves (UNESP/Assis) 
Mediadora: Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
26/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
MANHÃ - Anfiteatro PDE 
Das 9h às 12h 
 
Mesa Redonda: 
O TEATRO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 
Dra. Sônia Aparecida Vido Pascolati (UEL) 
Me. Maurício Arruda Mendonça (escritor, poeta e dramaturgo) 
Mediadora: Dra. Marilu Martens Oliveira (UTFPR-CP/GP: CRELIT) 
 
TARDE: Bloco C – Campus Universitário 
Das 13h30min às 17h30min 
 
Sessão de Comunicações - Eixos 
1. Literatura Brasileira Contemporânea 
2. Estudos Culturais 
3. Estudos Literários e Educação 
4. Literatura Comparada 
5. Crítica Literária 
 
NOITE – Anfiteatro PDE 
Das 19h30min às 22h 
 
Encerramento: Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
Palestra: 
LITERATURA AFROBRASILEIRA  
Ma. Conceição Evaristo (ensaísta e escritora) 
Mediador: Dr. Sérgio Paulo Adolfo (UEL) 



II Encontro de Estudos Literários e Literatura Brasileira Contemporânea do 
Norte do Paraná 

 

CADERNO DE RESUMOS                                                      
   ISSN: 2178-3179 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

 CEPEL – 43 3904-1927 

www.faficp.br/dirposgrad/crelit 

P
ág

in
a 

5
 

RESUMOS 
 

MINICURSOS 
25/08 – das 14h às 17h 

 
Sala: C1 (Bloco C) 
 

LITERATURA AFRICANA 
Ma. Silvana Rodrigues Quintilhano (UEL/GP: CRELIT) 

 
RESUMO: Este minicurso tem como objetivo analisar as literaturas africanas de 
língua portuguesa que se constituem a partir da experiência colonial 
portuguesa, da diáspora e do processo de reinvenção de suas tradições para 
construção de sua identidade cultural. Essas produções estéticas necessitam, 
de acordo com HALL (2003), da elaboração de um novo espaço simbólico para 
que se efetive a reversão da condição subalterna imposta pela colonização e 
possibilite, por meio da linguagem, a construção de uma identidade cultural, a 
partir de uma concepção dialética entre a tradição e a modernidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
 
Sala: C2 (Bloco C) 
 

A MINIFICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
Me. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP – CP/GP: CRELIT) 

 
RESUMO: O minicurso versará sobre a produção brasileira contemporânea 
(pós-1960) que tende a miniaturizar procedimentos ficcionais, ao mesmo tempo 
em que proporciona aspectos da ficção a gêneros frequentemente tidos como 
fora dessa categoria: provérbio, aforismo, chiste, por exemplo. Além disso, 
textos instáveis quanto à questão dos gêneros literários também serão 
abordados, a saber: a prosa poética e a crônica curta com tendência ficcional. 
Para isso, percorreremos alguns caminhos de obras e autores significativos, 
como: Marina Colasanti, João Gilberto Noll, Heloísa Seixas, Voltaire de Souza, 
Marcelino Freire e Fabricio Carpinejar, dentre outros.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira contemporânea. Minificção. Autores 
e obras. 
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Sala: C3 (Bloco C) 

 

ECOCRÍTICA E ROMANTISMO: VANTAGENS E LIMITES DA PARCERIA  
Dr. Marciano Lopes (UEM) 

 

RESUMO: A ecocrítica é um novo campo de estudos, caracteristicamente 
interdisciplinar. Entre suas parcerias, está a crítica ao progresso e à defesa da 
natureza embasada numa visão de mundo romântica. Exemplo disso é a forte 
presença da pastoral romântica e outros mitos, como o da tábula rasa e do 
caráter sagrado da natureza, encarada como presença divina. É sobre a 
incorporação destes mitos e suas consequências no embate político e na 
administração ambiental que trataremos no minicurso. 
  
PALAVRAS CHAVE: Ecocrítica. Interdisciplinaridade. Visão de mundo 

romântica. Embate político e ambiental. 

 
Sala: C4 (Bloco C) 
 

LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA 
Ma. Inês Cardin Bressan (NRE-CP/FACCREI) 

 
RESUMO: É da história que se servem os escritores para compreender o 
momento vigente. Embora se tenha a sensação de que o passado cultural está 
esquecido, ele renasce em cada texto, em cada produção que na (re) visitação 
dos clássicos dá vida e enriquece a produção literária atual. É possível 
constatar a presença deste passado literário em obras cuja intertextualidade, 
se não se estabelece como pano de fundo, torna-se o elemento principal da 
obra. Desta forma este minicurso trata de apresentar uma visão panorâmica da 
Literatura Portuguesa contemporânea, bem como utilizar-se da 
intertextualidade como ferramenta de análise. Espera-se assim, que na leitura 
dos textos contemporâneos enxerguemos a presença dos clássicos literários 
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Portuguesa. Intertextualidade. 

Contemporaneidade. 
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Sala: Anfiteatro PDE  

 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA: O LUGAR DO JUVENIL 

Dr. Thiago A. Valente (UENP-CP/GP: CRELIT) 

 

RESUMO: O qualificativo “juvenil” vem alcançando, nos últimos anos, um lugar 
de destaque no meio editorial brasileiro. Acostumados à expressão “infanto-
juvenil”, professores e pesquisadores percebem o indiciamento de um 
segmento editorial que atinge e se consolida em conjunto com outros produtos 
do mercado cultural. Mostra-se pertinente, portanto, refletir e buscar algumas 
características dessas obras contemporâneas identificadas pelo termo “juvenil” 
para que também se percebam questões como recepção de leitura e 
metodologias da sala de aula, sempre considerando o leitor juvenil como foco 
de trabalho. Neste ínterim, características imanentes ao próprio texto são 
buscadas para comprovação da legitimidade deste segmento. Programas e 
projetos de entidades diversas realizados em prol da formação de leitores têm 
abarcado essa faixa de público, apontando, hoje, a presença daquilo que 
podemos chamar de “protagonismo” juvenil. Como objeto literário, o texto pode 
trazer marcas que dialogam com a tradição da literatura não infantil ou não 
juvenil, implicando intertextualidades e polissemias instigantes para a 
compreensão de mundo do jovem leitor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Juvenil. Mercado. 
 

Sala: A6 (Bloco A) 

 
LITERATURA FEMININA 

Ma. Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR-CP/GP: CRELIT) 
 

RESUMO: O minicurso tem por objetivo sensibilizar leitoras e leitores à   
literatura feminina, e visa a oportunizar a fruição e o estudo de uma   
literatura que, futuramente, não necessite de adjetivos reducionistas,   
significando integralmente o fazer artístico e o expressar poético. No   
entanto, o escasso registro da literatura escrita por mulheres no   
cânone? e, por conseguinte, em livros didáticos e antologias? quase   
nunca justificado pela falta de literariedade das obras, exige que o   
adjetivo?feminino? permaneça. A reescritura da cidadania feminina   
ocorre muitas vezes concomitantemente ao processo de construção da   
mulher como escritora? e esse movimento é imprescindível para a   
construção da alteridade. Para colocar em pauta essa questão, o   
presente minicurso dividir-se-á em duas partes: na primeira delas, de   
cunho teórico, um brevíssimo panorama histórico da produção feminina,   
no Brasil, nos séculos XVII e XIX será traçado; e na segunda, de   
caráter mais prático, textos significativos produzidos nos séculos XX   
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e XXI por contistas e poetisas nacionais serão apresentados/analisados? 
fundamentalmente a partir do embasamento teórico proposto pela   
estadunidense Elaine Showalter e pelas brasileiras Rita Terezinha   
Schmidt, Constância Lima Duarte e Elódia Xavier. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ginocrítica. Literatura brasileira. Lírica de autoria   
feminina. Narrativa de autoria feminina. 
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COMUNICAÇÕES 
26/08 – das 13h30min às 17h 

 
 
1. LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

 
1. A TEMÁTICA DA HOMOAFETIVIDADE NA NARRATIVA 
CONTEMPORÂNEA: UMA LEITURA DA OBRA DE CAIO FERNANDO ABREU 
 
AUTOR: Edson Salviano Nery Pereira (G-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar a representação da 
homoafetividade nos contos do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, expressa 
em personagens desamparados, solitários, estrangeiros, perdidos em conflitos 
e situações nas quais a afetividade acaba se enlaçando com o erotismo. O 
homossexual é persona constante na escrita desse autor, fazendo com que se 
perceba que a temática da homoafetividade está presente em todas suas 
obras. Todavia, Caio Fernando Abreu faz abordagens diferenciadas quanto ao 
trato desse tema. No espaço deste artigo, busca-se o modo como a 
homoafetividade foi retratada, assim como sua relação com a representação do 
erotismo em obras como Morangos Mofados (1982), Pedras de Calcutá 
(1977) dentre outras, contextualizando-as no cenário da série literária em que 
foram publicadas. Como pressupostos teóricos, a pesquisa, em nível 
bibliográfico, se ampara em Porto (2005), Süssekind (1993), Costa (2008), 
Garcia (2000), Resende (2008), Moriconi (2001) dentre outros, a fim de analisar 
a produção do autor no contexto da chamada literatura contemporânea. 
 
Palavras-chave: Caio Fernando Abreu. Narrativa contemporânea. 
Homoafetividade. 
 
2. TRAÇOS DAS ESTÉTICAS: BARROCA E CLÁSSICA NA OBRA DE 
RADUAN NASSAR 
 
AUTORAS: Juliana da Silva Bello (G-UENP/CP)  
                   Luciana Angélica Fratoni (G-UENP/CP) 
ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
A proposta do presente trabalho tem como objetivo identificar os possíveis 
traços das estéticas Barroca e Clássica na narrativa de Raduan Nassar, tendo 
como corpus para análise a obra Lavoura Arcaica (1975). Estas observações 
serão marcadas nas passagens em que a linguagem ora é excessiva e 
rebuscada de intenso uso de metáforas, ora apresenta passagens limpas, 
encontrando-se a expressão de sentimentos e controle da razão, destacando, 
desse modo, um narrador em certos momentos obscuro e, em outros, racional. 
Neste contexto, será relevante registrar o modo nassariano de narrar que se 
diferencia dos demais escritores que também publicaram durante o mesmo 
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período, ou seja, na década de 70, sendo considerado pelos críticos autor 
revelação que constrói sua própria forma estética. Sendo assim, é possível 
verificar esta construção estética, não somente em Lavoura Arcaica, mas 
também em sua outra obra Um Copo de Cólera(1978), pois ambas 
evidenciam as marcas de uma linguagem única, de um discurso poético capaz 
de um tecer textual genial que provoca toda sua grandeza. A análise ocorrerá 
na linguagem, nos valores e na relação familiar, referenciando trechos em que 
é possível verificar de que maneira a obra de Nassar, dita como 
contemporânea, apresenta características destas duas estéticas. 
 
Palavras-chave: Barroco. Clássico. Raduan Nassar 
 
3. A TEMÁTICA DO INCESTO NA OBRA DOIS IRMÃOS, DE MILTON 
HATOUM 

 
AUTORAS: Anieli de Fátima Miguel (G - UENP/CP) 
                   Jéssica Camila Lemes Gonçalves Hikida Ribeiro (G - UENP/CP) 
ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP-CRELIT) 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a temática do incesto na obra Dois 
Irmãos (2000), do escritor, tradutor e professor brasileiro Milton Hatoum 
(Manaus, 1952). Dentre as temáticas de Hatoum, destacam-se as 
desestruturações familiares e uma tendência perspicaz à política. Seu estilo de 
escrita é marcado por um caráter sutil na narrativa, como ocorre em Dois 
irmãos, onde os conflitos são relatados sugestivamente por um narrador que 
permeia o trajeto de derrocada da família de imigrantes libaneses. O incesto e 
todos os fatos da trama são visualizados pelo personagem Nael, que com 
argúcia narra os acontecimentos e os descreve com a intencionalidade de 
solucionar o mistério de sua própria origem.  Hatoum já teve sua obra traduzida 
em doze línguas e publicada em catorze países, sendo vencedor do prêmio 
Jabuti por quatro vezes, em mérito aos romances Relato de um certo oriente, 
Cinzas do norte, Órfãos do eldorado e Dois irmãos. Alguns teóricos como 
Sigmund Freud e Lévi-Strauss, em suas obras Totem e tabu e outros ensaios 
e As estruturas elementares do parentesco abordam a questão do horror ao 
incesto, a existência do tabu, o estudo de alguns povos primitivos, como 
também seu comportamento sexual e a passagem do estado não-cultural ao 
estado cultural, no que diz respeito às relações incestuosas.  Este aspecto 
também foi estudado pelo escritor francês Georges Bataille em seu livro O 
erotismo, no qual o autor delimita algumas disparidades que constituem a 
transição do estado de natureza ao estado de cultura.  
 
Palavras-chave: Literatura contemporânea. Incesto. Milton Hatoum. 
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4.  DA CONTAGEM REGRESSIVA À GARGALHADA: O(S) EU(S) D‟A CHUVA 
IMÓVEL E D‟O PÚCARO BÚLGARO, DE CAMPOS DE CARVALHO 
 
AUTORA: Micaiser Faria Silva (G-UNESP/Assis) 
CO-AUTOR: Marcio Roberto Pereira (Orientador - UNESP/Assis) 
 
Os narradores dos quatro romances (A lua vem da Ásia, 1956; Vaca do nariz 
sutil, 1961; A chuva imóvel, 1963; O púcaro búlgaro, 1964) compilados na 
Obra Reunida (1995) de Walter Campos de Carvalho (1916-1998) são sempre 
autodiegéticos. Ocupados em um processo de autoescavamento, estes “eus” 
de palavra se imergem em um mundo delirante onde a única lógica possível é 
a do absurdo. Neste sentido, tanto Roberval Alves Pereira, em sua tese O 
desertor no deserto: a trajetória do eu na Obra Reunida de Campos de 
Carvalho (2000), quanto JuvaBatella, em Quem tem medo de Campos de 
Carvalho? (2004), apontam semelhanças entre os narradores das quatro 
narrativas do escritor mineiro e defendem certa continuidade que, longe de 
tornar os romances interdependentes, compõe um quinto percurso, o de um 
“Eu” que se constrói e perpassa cada uma das experiências desde a alienação 
conscientizadora d’A lua vem da Ásia (1956), até ao riso escarnecedor e 
escarnador d‟O púcaro búlgaro(1964). São quatro obras e quatro temas 
fundamentais: a loucura, a morte, o amor e o riso, extremados por uma 
linguagem articulada pela desarticulação. Trata-se de, como alertou Pereira, “o 
percurso do eu pelo Eu”, um “Eu milpartido”. A proposta deste trabalho é refletir 
sobre este trajeto, aparentemente, sem saída, enfocando A chuva imóvel e O 
púcaro búlgaro. Viajar dentro de si, certamente é a maior das expedições, 
empreendamos este (des)fluxo atordoante com o Narrador carvaliano. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Campos de Carvalho. Narrador. 
Identidade. 
 
5. A MINIFICAÇÃO E DOIS ESTUDOS ACADÊMICOS 
 
AUTORA: Paula da Silva Rissi(G-UENP/CP) 
ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
A minificção tem uma classificação muito ampla, podendo abranger múltiplas 
categorias. Em razão disso, faz-se necessário um estudo aprofundado de 
algumas de suas tipologias fundamentais e específicas para que possamos 
compreendê-la e diferenciá-la demais gêneros discursivos ficcionais.  A 
minificção geralmente torna-se muito complexa pelos elementos que são 
mantidos submersos e pela abertura que esta apresenta, sendo necessário que 
o leitor acrescente seus conhecimentos enciclopédicos para que possa 
compreendê-la. Embora no Brasil ainda não tenhamos um acervo bibliográfico 
satisfatório em relação à minificção, podemos perceber avanços no número de 
pesquisas referentes ao assunto, fazendo com que inúmeros autores e 
estudiosos se interessem pelo gênero e produzam artigos e teses a respeito 
deste. Na dissertação de mestrado Os Cem Menores Contos Brasileiros do 
Século e a reinvenção do miniconto na literatura brasileira 
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contemporânea (2008), Marcelo Spalding analisa a obra organizada por 
Marcelino Freire e traça o percurso histórico pelo qual o short story transforma-
se em micro fiction, comprovando que mesmo em poucas palavras – como é o 
caso do miniconto – é possível manter os elementos essenciais de um conto: 
intensidade, tensão e efeito. Já Pedro Dutra Gonzaga, em sua dissertação A 
poética da minificção: Dalton Trevisan e as ministórias de Ah, é?(2007), faz a 
análise da obra de Dalton Trevisan, considerado o responsável pela 
canonização da minificção no Brasil. O autor apresenta as divisões da 
minificção em tipologias, que posteriormente subdividem-se em categorias, que 
podem ser classificadas de acordo com a quantidade de palavras ou com seu 
aspecto composicional. Ambos os autores analisam obras fundamentais que 
impulsionaram o minimalismo ficcional, apresentando teorias e autores 
essenciais para sua proliferação e canonização no Brasil. 
 
Palavras-Chave: Minificção. Estudos acadêmicos. 
 
6. A VIOLÊNCIA EM NOSSA VIDA NÃO VALE UM CHEVROLET, DE MÁRIO 
BORTOLOTTO 
 
AUTORA: Priscila Zanon (PG-UENP-CP/GP: CRELIT) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
Dentre a multiplicidade de temas que a literatura pós-moderna apresenta, a 
violência nas grandes cidades se destaca. Esse tema exerce um relevante 
papel na historicidade da forma dramática e tem no gênero trágico um forte 
referente. Tendo em vista a escassez de pesquisas com base na literatura 
teatral contemporânea, esta pesquisa visa analisar o texto dramático Nossa 
vida não vale um Chevrolet(2008),de Mário Bortolotto, com o objetivo de 
verificar de que maneira essa temática é abordada na peça. Objetiva-se, 
também, averiguar a estreita ligação entre a violência e a presença do trágico. 
Para isso, apresentam-se as espeficidades do texto teatral, um levantamento 
da fortuna crítica acerca do autor e do tema violência e os aspectos formais da 
obra, tais como: didascálias, personagens, tempo, espaço, divisão e nomeação 
das partes do texto e enredo. Mário Bortolotto escreve a verdade “marginal”, 
nua e crua das cidades brasileiras, através de uma linguagem cáustica e direta.  
Em sua peça Nossa vida não vale um Chevrolet conta a saga da família 
Castilho, especializada em roubar carros. 
 
Palavras-chave: Literatura dramática contemporânea. Violência. Trágico. Mário 
Bortolotto. 
 
7.SER CRONISTA: METALINGUAGEM EM CLARICE LISPECTOR 
 
AUTORA: Renata Fonseca Monteiro (G-UEL) 
CO-AUTORA: Regina Célia dos Santos Alves (Orientadora – UEL) 
 
O presente trabalho tem como finalidade realizar uma análise da crônica “Ser 
cronista”, da escritora Clarice Lispector inserida na obra A descoberta do 
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mundo, publicada em 1994. A obra se apresenta como uma coletânea de 
crônicas publicadas no Jornal do Brasil e escritas por Clarice Lispector, entre 
os anos de 1967 e 1973, sendo que a crônica analisada foi escrita em junho de 
1968. A análise foca nos questionamentos de uma escritora que até então 
produzia apenas romances e contos e passa a escrever crônicas para um 
jornal. A partir dessa temática do “Ser cronista”, a autora cita algumas vezes o 
também escritor de crônicas, Rubem Braga, referindo-se a este como um 
grande cronista. O uso da metalinguagem é de fundamental importância no 
texto, já que Clarice Lispector discute o fazer literário, e mais do que discutir 
sua capacidade de produzir crônicas ela passa a questionar o que é o gênero 
crônica. A partir desse texto a autora expõe suas dúvidas e incertezas quanto 
ao fazer literário. 
 
Palavras-chave: Clarice Lispector. Crônica. Metalinguagem. 
 
 
8. O FILHO DA MÃE (2009), DE BERNARDO CARVALHO: A TRAGICIDADE 
DA CONDIÇÃO HUMANA 
 
AUTORA: Sandra Augusto Silva (G - UENP/CP) 
                 Sandra Regina de Oliveira (G - UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
A análise da representação do trágico por meio do estudo da obra O Filho da 
Mãe (2009), de Bernardo Carvalho, é o objetivo primordial deste artigo. 
Analisa-se, também, a apresentação do momento multifacetado, de 
multiplicidades temáticas e das influências de um mundo 
globalizado/tecnológico no espírito do homem contemporâneo e, por extensão, 
no espírito da produção literária atual. A metodologia de trabalho se deu em 
nível bibliográfico, com análise de conteúdo, tendo como corpus básico a 
leitura de Costa e Remédios (1988), Resende (2008),Scramim (2007), dentre 
outros. Os resultados deste trabalho demonstraram que a obra O Filho da Mãe 
(2009) apresenta o trágico já no seu âmbito de produção e, sobretudo, na sua 
configuração temática, devido, respectivamente, às condições em que 
Carvalho a produziu e a percepção da tragicidade da condição humana por 
meio dos sentimentos do homem contemporâneo representados nos 
personagens, como, por exemplo, sentimentos de perda da identidade, vazio 
existencial, deslocamento, tragicidade do amor, temática que unem os 
personagens num destino trágico. 
 
Palavras-chave: Narrativa contemporânea. Trágico. Bernardo Carvalho. 
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9. A SOLIDÃO E O ESPAÇO NOS CONTOS DE LUIZ VILELA 
 

AUTORAS: Angélica Cristina Pavanello (G – UENP/CP)  
                   Suzana Gomes de Souza (G – UENP/CP) 
ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
Neste trabalho apresentaremos os contos “Um dia igual aos outros”, “Chuva” e 
“Coisas de Hotel” do autor Luiz Vilela. Os dois primeiros contos foram 
publicados em sua obra de estreia Tremor de Terra (1967), e o conto “Coisas 
de Hotel” em O fim de tudo, de 1973. Luiz Vilela é considerado um dos 
maiores nomes da literatura contemporânea. Publicou seu primeiro livro de 
contos aos vinte e quatro anos, com o qual recebeu o Prêmio Nacional de 
Ficção. Também são de sua autoria romances como O inferno é aqui mesmo 
(1979) e Graça (1989), mas foi pela produção contística que o autor se 
destacou.  A originalidade narrativa marca seus contos, os temas são amplos e 
provocam o interesse tanto de leitores como de estudiosos. Partindo dessas 
considerações, desenvolveremos em nosso trabalho o estudo sobre as 
seguintes temáticas: a solidão humana e o espaço, tendo por objetivo 
evidenciar como o autor contemporâneo aborda o isolamento do homem 
moderno e a influência do espaço físico em tal comportamento, bem como 
outras características que compõe a produção literária do autor. Para isso, 
haverá o embasamento teórico a partir dos comentários de Wania de Sousa 
Majadas, em O diálogo da compaixão na obra de Luiz Vilela; Stuart Hall, em 
A identidade cultural da pós-modernidade; e Antônio Dimas, em Espaço e 
Romance. 
 
Palavras-chave: Literatura. Contos. Luiz Vilela. 
 
10. A NARRATIVA URBANA EM ANGU DE SANGUE (2000), DE MARCELINO 
FREIRE 
 
AUTORA: Taysa Cristina da Silva (G-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
O presente estudo em nível de iniciação científica investigou como se configura 
a representação da temática da violência, bem como a da marginalidade, na 
obra do autor Marcelino Freire, a partir da relação sujeito e sociedade presente 
em sua obra pioneira Angu de Sangue (2000). As representações literárias da 
chamada pós-modernidade tem se caracterizado pela multiplicidade temática e 
um dos temas sempre presente é o da violência, manifestada nos romances 
realistas regionalistas até a violência urbana, representando as metrópoles 
(enquanto espaço simbólico e sociocultural) como cenário privilegiado para 
uma nova expressão dos conflitos sociais e individuais. No entanto, a partir da 
representação da violência, nesse novo âmbito literário, alguns 
questionamentos, relacionados ao excesso de realidade encontrado na 
diegese, passaram a permear a crítica, surgindo assim questionamentos como 
até que ponto a realidade influencia o ficcional. A pesquisa se desenvolveu em 
nível bibliográfico, com pressupostos teóricos pautados em Carneiro (2005), 
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Cosson (2007), Lins (1990), Pellegrini (1996, 2001), Resende (2008), Soares 
(2000) e Süssekind (1985, 1993), dentre outros. Pode-se perceber que a 
narrativa contemporânea brasileira é, de fato, eminentemente urbana e que a 
obra de Freire é pautada sob o viés da temática da violência, não só física, mas 
também verbal, sexual, ética, moral, etc, como forma de representação do 
cotidiano das grandes cidades e dos encontros e desencontros do sujeito no 
contexto da pós-modernidade. Observou-se, ainda, que Freire não explora a 
marginalidade e a violência sem intenção. Seu objetivo é fazer o leitor refletir 
tais problemas, que, por serem tão frequentes em nosso cotidiano, passam 
despercebidos. Para tanto, como aponta Pellegrini (1986), o autor utiliza uma 
relação dialética entre a realidade e a ficção para compor suas obras, ou seja, 
a ficção organiza, a partir da linguagem, a realidade vivenciada, tornando-a 
comunicável. Dessa forma, suas personagens são criadas a partir do viés 
literário e se apresentam como porta voz de certos segmentos sociais, que 
Freire deseja evidenciar. 
 
Palavras-chave: Violência. Narrativa urbana. Marcelino Freire. Narrativa 
contemporânea. 
 
11. FICÇÃO E REALIDADE: A AUTO-IMAGEM DE JOSUÉ MONTELLO 
 
AUTOR: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (PG-UNESP) 
 
Josué Montello (1917-2006) escreveu mais de noventa livros entre romances, 
novelas, contos, crônicas, ensaios, crítica literária, memórias e diários. Militante 
na imprensa nacional, integrante de órgãos públicos colegiados, professor e 
reitor de universidade federal, membro da Academia Brasileira de Letras e 
burocrata do serviço público concentrado nas atividades intelectuais, 
assessorou o então presidente Juscelino Kubitschek não apenas na gestão da 
coisa pública, mas também nas temáticas de ordem pessoal. O escritor 
maranhense estruturou análise que percorre os entreveros da memória e 
destaca sua conspícua participação no cotidiano de Juscelino que, numa 
análise mais acurada, assume papel secundário no enredo de O Juscelino 
Kubitschek de minhas recordações. Entre os vários percalços da memória e 
as inumeráveis facilidades da rememoração, as práticas responsivas dos 
discretos protocolos de leitura são artifícios eficazes na consolidação da 
intimidade com o leitor que, por vezes, não percebe a construção 
(in)consciente da (auto) imagem do memorialista. 
 
Palavras-chave: Auto-imagem. Memória. Sociabilidade.  
 
12. O MAR EM CASABLANCA, DE FRANCISCO JOSÉ VIEGAS: 
DESLOCAMENTOS E DESCOBERTAS 
 
AUTORA: Adenize Franco (PG-USP/UENP-JCR) 
 
Este trabalho pretende apresentar algumas considerações acerca do último 
romance do escritor português Francisco José Viegas, O mar em Casablanca, 
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publicado em 2009. A narrativa traz à tona, novamente, a presença do seu 
renomado personagem detetive Jaime Ramos, envolto numa história de 
melancolia cuja investigação empreendida conduzirá à sua própria biografia e 
ao passado da guerra colonial, tema recorrente em suas obras. Assim, é 
possível observar nos romances de Viegas a diluição da memória e das 
identidades, bem como o desfacelamento de espaços e fronteiras.  A reflexão 
realizada buscará discutir as relações existentes entre os vários espaços 
percorridos pelos personagens e a memória de um passado colonial que esses 
territórios desfacelados fazem emergir.   
 
Palavras-chave: Ficção portuguesa contemporânea. Deslocamento. Francisco 
José Viegas. 
 
13. A LOUCURA EM LIMA BARRETO: UMA LEITURA DE DIÁRIO DO 
HOSPÍCIOECEMITÉRIO DOS VIVOS, DE AFONSO HENRIQUES DE LIMA 
BARRETO 
 
AUTORA: Ana Carolina de Azevedo Mello (PG-UENP/CP) 
CO-AUTORA: Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Curitiba/GP: CRELIT) 
 
O presente trabalho objetiva apresentar, através de pesquisa bibliográfica, uma 
análise da obra literária compilada postumamente, dividida em duas partes: 
Diário Íntimo (2004), respectivo ao casarão da Praia Vermelha e o romance 
Cemitério dos vivos (2004), esboçando a tragédia doméstica, com fragmentos 
alternados entre suas memórias no Hospício. A pesquisa tem o intuito de 
compreender se a vivência radical de Lima Barreto, do processo de 
enlouquecimento, salta para o problema da ciência positivista do século XIX, 
visto que neste período qualquer vício ou doença era entendido como 
periculosidade. Lima Barreto, com uma postura extemporânea, foi discriminado 
por muitos anos, internado em hospícios e marginalizado no meio literário pelos 
escritores de sua época. Contudo, atualmente, ao analisar o projeto literário 
idealizado pelo escritor, percebe-se uma literatura social, solidária, 
revolucionária e engajada. Portanto, a partir desta perspectiva, pretende-se 
analisar a loucura presente na vida e obra de Lima Barreto, por meio dos 
pressupostos teóricos de Michael Foucault, que estudou a loucura em sua 
projeção histórica e social, os sistemas prisionais ou de reclusão. 
 
Palavras-chave: Literatura. Loucura. Lima Barreto. Michel Foucault. 
 
14. SUBJETIVIDADE E ALTERIDADE NA OBRA FERIADO DE MIM MESMO 
(2005), DE SANTIAGO NAZARIAN 
 
AUTOR: Antonio Campos de Lima (PG-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
Com objetivo de refletir sobre o sujeito e o outro, elegeu-se como corpus básico 
a obra Feriado de mim mesmo (2005), de Santiago Nazarian. Nesta obra o 
narrador se acha só, longe das ruas da cidade. Mergulhado em si mesmo, 
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envolto na sua solidão angustiante, o narrador necessita encarar os próprios 
temores, seus medos, sua imaginação e, provavelmente, algo distinto de si e 
mais concreto, o outro, que a todo o tempo está invadindo sua intimidade e 
escrevendo em seu lugar. É um sujeito preocupado com o outro. Mantém a 
janela do seu quarto, na maioria do tempo fechada, com medo de que o outro 
invada sua intimidade. Para descortinar essas relações entre a 
subjetividade,produtora de sentido, e o outro, que possibilita a 
intersubjetividade, a pesquisa, em nível bibliográfico, teve como aporte teórico 
os conceitos de subjetividade e alteridade em Merleau-Ponty (1908-1961). 
Como resultado, percebe-se uma representação de subjetividade não mais 
afastada dos sentidos, do corpo, mas uma “subjetividade encarnada”, que, 
primeiramente, percebe o mundo para pensá-lo.  
 
Palavras-chave: Subjetividade. Alteridade. Intersubjetividade. Narrativa 
contemporânea. 
 
15. A NARRATIVA URBANA E A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM 
CAPÃO PECADO (2005), DE FÉRREZ 
 
AUTORA: Bruna Doná de Oliveira (PG-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
Na era contemporânea, uma das temáticas na narrativa com maior visibilidade 
é a da violência. Propõe-se analisar as evidências desta temática no âmbito da 
chamada literatura urbana do século XXI. No que se empreende esta literatura 
pós-moderna? Segundo Resende (2008), pode-se entender que a literatura 
deste período se caracteriza pela multiplicidade de estilos. Neste contexto, o 
universo literário ganhou novas vozes e uma delas é compactuada pelos 
jovens escritores que propõem uma narrativa com o foco na marginalidade. 
Trata-se da voz do excluído socialmente, que se faz ouvida neste momento. 
Com isto, a literatura segue um foco diferente, pois os escritores denominados 
representantes de um movimento marginal demonstram um engajamento 
político em vez de uma preocupação com a ficcionalização e seus possíveis 
efeitos literários. Sendo assim, são perceptíveis certos aspectos de urgência e 
presentificação nessas representações artísticas, que, segundo Resende 
(2008), são características desenvolvidas pelo espírito cultural deste século, 
em que se representa o imediato, evidenciado por meio da urbanização, do 
individualismo e de todas ameaças deste novo tempo, no qual há familiarização 
com trágico cotidiano e não se imagina o futuro. Com isto, constata-se que a 
violência, temática universal, neste tempo reflete um espírito de época. Sendo 
assim, ela é apresentada na obra tanto por meio de uma violência interior e 
individual, determinada pela condição de existência da atualidade, quanto por 
meio da violência brutal. Segundo Scholhamer (2000), há a violência de honra 
e vingança, que se refere à condição primitiva de existência, e a violência 
moderna denominada pela lei da sociedade urbanizada. Comprova-se que em 
Capão Pecado (2000) há os dois tipos de violência, pois a favela revela a 
tentativa falha do país moderno e possui a lei primitiva (de honra vingança), 
mas, quando a mesma invade o centro, há outro tipo de violência, a moderna.    
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Palavras-chave: Férrez. Narrativa Urbana. Literatura Marginal. Violência. 
 
16. MINIFICÇÃO E GÊNEROS LITERÁRIOS EM JOÃO GILBERTO NOLL 
 
AUTORAS: Edson Ferreira Godinho Filho (G-UENP/CP) 
ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
De 1998 a 2001, Gilberto Noll escreveu para Folha de S. Paulo uma série de 
minificções publicadas duas vezes por semana na coluna Relâmpagos. Em 
2003, o escritor compilou o resultado dessa fase, sendo 338 textos que 
costumeiramente não excediam 130 palavras, em um livro intitulado Mínimos, 
múltiplos, comuns. A pesquisa proposta visa o estudo detalhado da produção 
textual de Noll compilada durante esse período, através da consideração de 
características próprias do autor, tais como: linguagem, memória, sexualidade, 
lugares do sujeito, errância, entre outros. A análise de outros momentos 
literários de Noll também se faz presente nesta pesquisa, através de 
considerações que estabeleçam contrapontos com as demais produções do 
autor perante seus escritos condensados desenvolvidos para a Folha de 
S.Paulo. Por fim, o objetivo maior do estudo: verificar a relevância do formato 
textual enxuto das minificções de Noll nesses três anos, em diálogo com a 
questão dos gêneros literários. 
 
Palavras-chave: João Gilberto Noll. Minificção. Gêneros literários.  
 
17.LITERATURA E HISTÓRIA NA NARRATIVA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 
 
AUTORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP-CRELIT)  
 
Ao mapear as peculiaridades da literatura que vem sendo produzida nas 
últimas três décadas é possível observar que uma pluralidade de discursos têm 
se difundido no meio literário, são vozes variadas, múltiplas, dissonantes, 
demonstrando claramente que se vive um momento de diversidade, no qual 
cada escritor tem a liberdade de montar seu próprio percurso, de maneira 
autônoma e independente. Diante destas percepções, me deparo com algumas 
questões: quais seriam os caminhos desta ficção contemporânea? Há temas 
predominantes? É possível mapear algumas narrativas de modo a definir como 
os narradores narram? De que modo narram e como eles se apresentam na 
narrativa? Quais são as configurações dos sujeitos por eles narrados? O que 
representam?  Para tantas perguntas, as poucas respostas encontradas 
demonstram que as narrativas predominantemente evidenciam que os 
narradores partem de experiências cotidianas, tratando de personagens que 
possibilitam leituras sobre a questão dos negros, dos ex-detentos, das 
mulheres, dos “desfavorecidos socialmente”, ao lado do exercício da 
metalinguagem, tematizando a própria escritura, bem como se desdobrando 
em metaficções historiográficas, numa possibilidade de revisão dos discursos 
dominantes. Neste cenário, inserido numa proposta maior de projeto de 
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pesquisa, objetiva-se investigar em romances de Luiz Antônio de Assis Brasil e 
Ana Miranda, a relação/representação entre literatura e história, à luz das 
teorias sobre a categoria narrativa denominada metaficção historiográfica, a fim 
de verificar como se dá esta vertente no contexto das produções ficcionais 
brasileiras da contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Narrativa contemporânea. Metaficção historiográfica. Ana 
Miranda. Luiz Antônio de Assis Brasil. 
 
18. A INTERTEXTUALIDADE NA PRODUÇÃO DE WILSON BUENO E FRANZ 
KAFKA 
 
AUTOR: Helena A. Batista (Professor SEED – Secretaria de Estado da 
Educação/CEEBJA de Cornélio Procópio) 
ORIENTADOR: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP-CRELIT)  
 
O presente trabalho visa apresentar o livro A copista de Kafka, de Wilson 
Bueno, mais especificamente o texto O Lenhador mostrando as semelhanças 
contidas nesta obra com A Metamorfose, de Franz Kafka. Pretende também 
demonstrar a intertextualidade existente entre as obras através das 
personagens dos dois contos, bem como os questionamentos existenciaisque 
estes fazem perante a desgraça física e psicológica que os oprimem.Como 
aporte teórico buscamos nos firmar nas idéia de Antonio Candido e Umberto 
Eco que tratam os textos literários como catalisadores das fantasias e que por 
isso podem libertar os seres humanos. 
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Humanização. Franz Kafka e Wilson Bueno.  
 
19. ENCOBRIMENTO OU DESCOBRIMENTO LITERÁRIO: UMA 
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA OBRA VIGÍLIA DO ALMIRANTE, DE 
AUGUSTO ROA BASTOS 
 
AUTOR: Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (FEMA/UNESP/GP: 
CRELIT) 
 
O presente artigo tem por objetivo apresentar uma possibilidade de leitura da 
obra Vigília do Almirante, de Augusto Roa Bastos, pelo enfoque do leitor, 
inserindo-a no gênero de metaficção historiográfica. Justifica-se a classificação 
dessa obra como pós-moderna, pois ela ultrapassa as fronteiras da teoria e da 
prática, envolvendo uma na outra e uma pela outra, sendo a história o cenário 
dessa problematização. Como romance pós-moderno, a obra questiona os 
conceitos inter-relacionados que acabaram se associando ao humanismo 
liberal: autonomia, transcendência, certeza, autoridade, unidade, totalização, 
sistema, universalização, centro, continuidade, teleologia, fechamento, 
hierarquia, homogeneidade, exclusividade e origem. Ainda, nesse processo, 
questiona o próprio fazer ficcional. Trata-se, então, de uma obra que apresenta 
uma narrativa autoconsciente que exige tanto o distanciamento quanto o 
envolvimento do leitor. Assim, a obra de Bastos enquadra-se na definição de 



II Encontro de Estudos Literários e Literatura Brasileira Contemporânea do 
Norte do Paraná 

 

CADERNO DE RESUMOS                                                      
   ISSN: 2178-3179 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

 CEPEL – 43 3904-1927 

www.faficp.br/dirposgrad/crelit 

P
ág

in
a 

2
0

 

metaficção historiográfica, por ser um romance que, ao mesmo tempo, é 
intensamente autorreflexivo e, de maneira paradoxal, também se apropria de 
acontecimentos e personagens históricos. Para a consecução do objetivo, a 
análise da obra de Bastos será pautada pela Estética da Recepção. 
 
Palavras-chave: Metaficção Historiográfica. Leitor. Romance. 
 

20.DESCENDO A CACIMBA ENCANTADA: UMA POSSIBILIDADE DE 
LEITURA DA ALICE DE JOÃO GOMES DE SÁ 
 
AUTOR: Guilherme Magri da Rocha (G-UNESP/Assis) 
               Janaina Jenifer de Sales (G-UNESP/Assis) 
C0-AUTOR: Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (Orientadora 
FEMA/UNESP/GP: CRELIT) 
 
A queda de Alice numa cacimba encantada durante a perseguição de um 
branquíssimo coelho resulta em uma viagem mutável, na qual a protagonista 
encontra-se em um cenário nordestino distante de qualquer lógica, em que os 
rios são de leite e as montanhas de goiabada. Lá, encontra figuras como o 
Chapeleiro Louco (que aqui usa um chapéu de cangaceiro) e o Gato Risonho, 
caracterizado como um típico repentista nordestino. Este texto tem por objetivo 
apresentar uma possibilidade de leitura de Alice no País das Maravilhas, pela 
adaptação de João Gomes de Sá, realizada a pedido da editora Nova 
Alexandria. Essa obraintegra a coleção Clássicos em Cordel, que 
ofereceroupagem nova a diferentes clássicos da literatura. Para a consecução 
do objetivo, utilizaremos o aporte teórico da Estética da Recepção. 
 
Palavras-chave: Adaptação Literária. Alice no País das Maravilhas. 
Possibilidade de leitura. 



II Encontro de Estudos Literários e Literatura Brasileira Contemporânea do 
Norte do Paraná 

 

CADERNO DE RESUMOS                                                      
   ISSN: 2178-3179 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

 CEPEL – 43 3904-1927 

www.faficp.br/dirposgrad/crelit 

P
ág

in
a 

2
1

 

2. ESTUDOS CULTURAIS 
 
1. A QUESTÃO DA IDENTIDADE NA POÉTICA DE CONCEIÇÃO EVARISTO 
 
AUTOR: Elaine Cristina de Souza (PG- UENP/CP) 
C0-AUTORA: Silvana Rodrigues Quintilhano (Orientadora UEL/GP: CRELIT) 
 
O presente artigo desenvolveu-se da necessidade em se conhecer reconhecer 
um novo âmbito dentro da literatura contemporânea: os Estudos Culturais. A 
presença de múltiplas culturas existentes em todos os ambientes conhecidos 
da atualidade determina uma alteração radical no campo dos estudos culturais 
e nos leva a pensar em uma nova identidade. Essas identidades modernas 
estão sofrendo uma mudança estrutural, fragmentando-as em paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Dentro desta perspectiva, busca-se essa identificação do sujeito em Poemas 
da recordação e outros movimentos, de Conceição Evaristo, utilizando como 
instrumento de investigação, a análise da construção da identidade da mulher 
negra na sociedade contemporânea brasileira. 

 
Palavras-chave: Estudos Culturais. Literatura Afro-Brasileira. Conceição 
Evaristo. 
 

2. O DISCURSO POLIFÔNICO, EM MAYOMBE, DE PEPETELA 
 
AUTOR: Vanessa Santos Fonteque(PG – UENP/CP) 
CO-AUTORA: Silvana Rodrigues Quintilhano (Orientadora UEL/GP: CRELIT) 
 
O presente trabalho tem por finalidade analisar a polifonia presente no romance 
Mayombe, do escritor angolano Carlos Mauricio Pestana dos Santos, 
conhecido como Pepetela, escrito em 1971 e publicado no ano de 1980. O 
titulo Mayombe se refere à floresta de Cabinda, região da Angola que foi 
responsável pelo desencadeamento de várias lutas do Movimento de 
Libertação pela Angola (MPLA), narra a história de um grupo de guerrilheiros 
pertencentes ao MPLA, que lutam pela independência de Angola, o livro é 
dividido em cinco capítulos ao qual cada um deles é introduzido pela fala de um 
personagem, que expressam seus sentimentos, sensações e desejos, e 
também que remetem a libertação do povo angolano, uma luta que é constante 
em toda a obra e marcada pela influência das personagens no destino de seu 
país. Nessa narrativa, percebemos a presença de vários narradores, que se 
apresentam a cada capítulo; e é a partir dessas vozes guerrilheiras, que nos é 
apresentada a “versão” dos oprimidos na guerra.  Vale ressaltar que, de acordo 
com BAKHTIN (2003), a polifonia caracteriza-se pela presença de várias vozes 
num texto, por oposição aos textos monofônicos, que escondem o diálogo que 
os constituem. Portanto, é a partir da polifonia que compreendemos os 
sentimentos e pensamentos da população que estava lutando pela 
independência de Angola, através da história contada pelos colonizados e não 
pelos colonizadores.  
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Palavras-chave: Angola. Mayombe. Polifonia. Pós-colonialismo. 
 
3. A FIGURA DO NARRADOR NO ROMANCE A GLORIOSA FAMÍLIA: O 
TEMPO DOS FLAMENGOS (1997), DE PEPETELA 
 
AUTORAS: Andressa França Martins (G-UENP/CP) 
                   Celina de Oliveira Barbosa (G-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CP/GP: CRELIT)  
 
A Literatura Africana evidencia-se na medida em que esboça os diferentes 
contornos da pluralidade histórico-cultural do povo africano, marcado pela luta 
para a construção da identidade nacional, sufocada pela opressão e pela 
segregação de uma realidade histórica que atinge a todos. A busca pela 
identidade e, por conseguinte, os recorrentes intentos em calar o grito afro, é o 
que se investiga no romance de Pepetela, A gloriosa família: no tempo dos 
flamengos (1997), a partir da figura do narrador que, em primeira pessoa, 
detém e conduz o relato. O romance conta a história da Angola colonial do 
século XVII, focando-se na cidade cosmopolita de Luanda, pano de fundo dos 
conflitos religiosos europeus entre Mafulos (Calvinismo) e Portugueses 
(catolicismo) e das articulações do tráfico escravagista. O núcleo articulador do 
enredo é a família Van Dum e seu patriarca Baltazar Van Dum. Mesmo 
desprovido de nome e de voz (é mudo), o narrador subverte o discurso do 
poder colonial, na medida em que questiona a ordenação do mundo que não 
lhe pertence, mas que lhe onera conseqüências, quebrando, assim, o 
paradigma da relação senhor-escravo, sujeito-objeto. Para tanto serão 
utilizados autores como ROSENFELD (1985), AUERBACH (2001), ADORNO 
(2003), CANDIDO (1998), entre outros. 
 
Palavras-chave:A gloriosa família: no tempo dos flamengos.  Pepetela. Foco 
narrativo. Identidade. 

 

4. OUTREMIZAÇÃO E RESISTÊNCIA EM THE OLD CHIEF MSHLANGA 
(1951), DE DORIS MAY LESSING 
 
AUTORA: Érica Antonia Caetano (PG-UEL) 
CO-AUTORA: Nelci Alves Coelho SILVESTRE (UEM/PG-UEL) 
 
Este trabalho propõe analisar a outremização do velho chefe Mshlanga no 
conto The oldchiefMshlanga da escritora britânica Doris May Lessing, publicado 
no ano de 1951. A personagem em questão é representada por um senhor que 
mora em uma tribo nas proximidades da fazenda onde reside a protagonista da 
narrativa. O objetivo deste artigo é investigar o encontro entre o „eu‟ e o „outro‟, 
ou melhor, entre colonizador (Nkosikaas) e colonizado (ChiefMshlanga) e quais 
são as conseqüências desse contato na vida das personagens, ou seja, de que 
maneira o velho chefe é outremizado, tendo em vista não só a moça branca, 
protagonista da história, mas também o pai e a mãe da mesma e como se dá o 
processo de resistência do velho chefe. A metodologia de investigação baseia-
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se em textos teóricos que discutem a objetificação do velho chefe, o 
silenciamento e as tentativas de agência desenvolvidos por Bhabha, Ashcroft, 
Fanon, Spivak, entre outros. Os resultados da pesquisa mostram que a 
personagem antagonista é outremizada pela família da moça branca, bem 
como pela moça, mas luta para libertar-se das amarras do poder colonial por 
meio do revide, da resistência. Embora o revide seja um instrumento para 
emancipação do senhor pertencente à tribo, notamos que apesar de usar esse 
recurso, ele é expulso de sua tribo, mas a moça, também outremizada pela 
família, acaba se emancipando.    
 
Palavras-chave: Doris Lessing. The old chief Mshlanga. Outremização. 
Resistência. 
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3. ESTUDOS LITERÁRIOS E EDUCAÇÃO 
 
1. REINAÇÕES DE NARIZINHO: INOVAÇÕES  DISCURSIVAS 

 
AUTOR: Gustavo Lofeu dos santos (G-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o nosso plano de trabalho 
acerca da obra Reinações de Narizinho, com objetivo de deslindar-lhes as 
marcas discursivas, bem como apontar na produção de Monteiro Lobato 
características que lhes são inerentes. Nosso trabalho terá como base a atual 
crítica destinada à literatura produzida para crianças. Serão apontadas as 
marcas da renovação da linguagem, que por vez amplia e renova o horizonte 
de percepção do leitor à medida que se ostente de forma contraditória 
enunciando e denunciando uma nova perspectiva de leitura crítica. 
 
Palavras-chave: Reinações de Narizinho. Marcas discursivas. Horizonte de 
leitura. 
 
2. MONTEIRO LOBATO: TESSITURAS DISCURSIVAS E ESCOLANOVISMO 
 
AUTOR: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CP/G: CRELIT) 
 
Esta comunicação tem como objetivo levantar alguns dados sobre o escritor 
Monteiro Lobato, que compreendam a sua biografia e bibliografia nos traços 
que serão pertinentes à abordagem a ser feita. È sabido que Lobato produziu 
uma obra revolucionária que fugiu ao didatismo e utilitarismo próprios dos 
primeiros textos destinados à infância, e este trabalho cumpre a missão 
deapontar na produção do autor marcas que são oriundas de um novo 
momento da educação caracterizada pela “Escola Nova”, por meio de uma 
produção literária que atenda as necessidades deste novo momento, onde o 
pequeno leitor é respeitado em suas diferenças individuais, como agente ativo 
e participativo no ato da leitura. 
 
Palavras-chave: Monteiro Lobato. Discursividade. Escola Nova. 
 
3. SHORT-STORY: INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 
 
AUTORAS: 
Tuanny Gomes Siqueira Amaral (G-UENP-CP/GP: GETELIN-LI; Bolsista F.A.) 
Patrícia Rodrigues Rossini (G - UENP-CP/GP: GETELIN-LI) 
ORIENTADORA: Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CP/GP: CRELIT E 
GETELIN-LI) 
 
Short story é um gênero da esfera literária que possui duas características 
capazes de captar a atenção do leitor: a brevidade e a unidade de efeito. 
Compreendendo esses dois elementos como fatores importantes no processo 
de aprendizagem, objetiva-se aqui apresentar e analisar o gênero a partir de 



II Encontro de Estudos Literários e Literatura Brasileira Contemporânea do 
Norte do Paraná 

 

CADERNO DE RESUMOS                                                      
   ISSN: 2178-3179 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

 CEPEL – 43 3904-1927 

www.faficp.br/dirposgrad/crelit 

P
ág

in
a 

2
5

 

uma perspectiva que o percebe como ferramenta para o ensino de Língua 
Inglesa. Portanto, ao identificar e compreender sua estrutura narrativa, 
consegue-se fazer com que a apreensão das representações criadas pelo 
autor se torne mais significativa e profunda. O corpus escolhido para análise foi 
The caskofamontillado, de Edgar Allan Poe. Para a respectiva análise 
utilizamos as bases teórico-metodológicas do InteracionismoSociodiscursivo 
(BRONCKART, 1999/2003/2009) que entende a análise da linguagem como 
um fator essencial para a compreensão do desenvolvimento humano. Por meio 
do desenvolvimento do trabalho, constatou-se que os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de Literatura Inglesa podem auxiliar o futuro professor na 
construção de suas aulas, à medida que este toma o gênero em questão como 
objeto de ensino, ao desenvolver atividades a partir das capacidades de 
linguagem, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos.  
 
Palavras-chave: ISD. Ensino de Língua Inglesa. Short Story. 
 
4. LETRAMENTO LITERÁRIO: PRÁTICA DE LEITURA COM O GÊNERO 
CONTO E O MÉTODO RECEPCIONAL 
 
AUTORA: Rosilene A. B. Morales (G- UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
A leitura constitui uma importante habilidade desenvolvida pelo ser humano e é 
através dela que se pode ter acesso às outras áreas do conhecimento, no 
entanto, é possível verificar que o ensino da leitura apresenta-se como um dos 
muitos desafios da escola uma vez que, no panorama atual, observa-se um 
aumento considerado de analfabetos funcionais. Por isso se faz necessário e 
urgente a popularização da literatura, pois esta se configura como uma grande 
aliada na formação de um leitor autônomo, capaz de posicionar-se de forma 
crítica diante das informações que lhe são impostas. Este projeto tem por 
objetivo apresentar uma proposta de trabalho através do letramento literário 
para alunos de 5ª série, utilizando-se do gênero conto e outros gêneros 
textuais apresentados de forma sistematizada por intermédio do Método 
Recepcional, que está fundamentado na teoria da Estética da Recepção e foi 
sugerido pelas Diretrizes Curriculares da Educação como um instrumento 
metodológico que poderá ser eficaz nesta proposta de ensino da literatura. 
 
Palavras-chave: Letramento Literário. Método Recepcional. Estética da 
Recepção. Contos.  
 
5. A POESIA NO ESPAÇO ESCOLAR 
 
AUTORA: Sandra Regina de Souza Reghin (SEED/PR-NRE-CP/PDE-UENP-
CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP-CRELIT) 
 
Esta comunicação apresenta a proposta de intervenção pedagógica a ser 
realizada como parte integrando do PDE, da SEED-PR, turma 2010, 
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direcionada a alunos do Ensino Médio, com ênfase no gênero lírico. Entende-
se que a poesia é um gênero literário que, atualmente, tem sido esquecido, 
tanto na escola quanto como leitura apenas por lazer, sem sistematização 
formadora. Uma vez que a leitura de poesias desperta no leitor uma gama de 
emoções e sentimentos considerou-se, na formulação da proposta, que esta 
deveria fazer parte da vida diária do ser humano. Ancorada em referencial 
teórico sobre literatura e ensino, a proposta parte da sistematização sugerida 
por Cosson (2007) denominada Sequencia expandida para o desenvolvimento 
de diversas atividades de leitura e produção de poesia em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Letramento Literário. Gênero lírico. Sequência Expandida. 
 
6. LETRAMENTO LITERÁRIO: PROPOSTA METODOLÓGICA PARALEITURA 
E PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL DRAMA 
 
AUTORA: Sônia Aparecida Vilela Oliveira (SEED/PR-NRE-CP/PDE-UENP-CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
Muitos alunos resistem à leitura de obra literária e afirmam que não gostam de 
ler. Diante dessa realidade, buscou-se elaborar uma proposta metodológica 
com ênfase no gênero textual drama, com o propósito deoportunizar ao aluno 
uma aprendizagem mais significativa quanto ao ensino de literatura, ofertando 
uma perspectiva diferente daquela realizada usualmente no cotidiano escolar. 
É comum encontrar professores que utilizam a linguagem teatral como 
estratégia para a compreensão de determinados conteúdos, pois reconhecem 
que crianças e adolescentes têm uma afinidade natural com a arte de 
representar.  No entanto, pretende-se neste trabalho fazer uma abordagem 
mais específica, explorando os aspectos estrutural, textual, discursivo e lúdico. 
A proposta se pauta na sistematização de leitura prevista por Cosson (2007), 
denominada Sequência Expandida. A escolha se deu pela análise dos 
pressupostos apresentados nas quais se evidenciaram importantes reflexões 
sobre o trabalho com o letramento literário. Será aplicada em turmas de 8ª 
série do Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Literatura. Gênero dramático. Sequência expandida. 
 
7. TEORIA E PRÁTICA: FILOSOFIA E SOCIOLOGIA EM ROMANCES 
BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS 
 
AUTOR: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (PG-UNESP) 
 
Desde meados da década de 1990, especialmente com a promulgação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, os professores universitários – assim como 
os de ensino médio, de ensino técnico-profissionalizante e de ensino 
fundamental – têm sido instigados a fomentar diálogos entre as teorias do 
conhecimento. Apesar dos esforços e dos desdobramentos, as interações 
teóricas nem sempre resultam boas experiências, seja pela falta de autonomia 
do educador, seja pela falta de qualificação. O uso de romances nas aulas 
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constitui ferramenta pedagógica que, além de proporcionar a comunicação com 
a arte da criação literária, permite a aplicação das teorias lecionadas à prática 
do exame filosófico ou da análise sociológica. Por meio do uso dos elementos 
da crítica literária, de contextualização histórica e das impressões pessoais, a 
abordagem dos títulos disponíveis aos alunos pode se tornar não apenas um 
momento de entretenimento, mas principalmente de aplicação de uma das 
realidades proporcionadas pelas teorias consolidando – ou criando – 
perspectivas sobre o cotidiano. 
 
Palavras-chave: Literatura. Sociologia. Filosofia. Educação. 
 
8.REINAÇÕES DE NARIZINHO: LINHAS E ENTRELINHAS 
 
AUTOR: Edmar Carolino da Silva (G –UENP/CP) 
ORIENTADORA: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
Este comunicação terá como escopo realizar uma abordagem acerca de nossa 
pesquisa sobre a produção Lobatiana com breve menção aos seus dados 
biográficos e bibliográficos, situando-lhe dentro do contexto no qual foram 
produzidas suas obras, bem como posteriormente sondar-lhes as marcas que 
são peculiares ao seu discurso. Apontaremos também as marcas intertextuais 
contidas no discurso de Monteiro Lobato por meio da análise de fragmentos da 
obra Reinações de Narizinho, onde encontramos um intenso diálogo com 
outras obras que Lobato incorpora a tessitura da obra citada. 
 
Palavras-chave: Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho. Intertextualidade. 
 
9.UM, DOIS, TRÊS... CONTE TUDO OUTRA VEZ! 
 
AUTOR: Dra. Marilu Martens Oliveira (UTFPR-CP/ GP: CRELIT e EDITEC) 
CO-AUTORA: Me. Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR-CP/ GP: CRELIT e 
EDITEC) 
 
A contação de histórias é de grande importância para o ser humano, em 
especial para as crianças. Inadequadamente vista, na maior parte das vezes, 
apenas como forma de recreação, por meio dela pode desenvolver-se a 
atenção, o aprender a ouvir e a intervir. Tais experiências, ainda mais se 
enriquecidas com a leitura de imagens, promovem a sensibilização do olhar, a 
ampliação do vocabulário, o estímulo à reflexão, o vivenciar da fantasia, o 
desenvolvimento da capacidade de dar sequência lógica aos fatos, a ampliação 
do gosto literário, a incitação ao interesse pela leitura, o desenvolvimento da 
linguagem oral e da escrita, o alívio das sobrecargas emocionais, o despertar 
da criatividade, o aporte de novas possibilidades para construção pessoal e de 
mundo, entre outros aspectos. Quando se conta/ouve uma história, as marcas 
da oralidade provocam uma reação dos ouvintes diferente da apresentada 
quando os mesmos envolvem-se no contexto da língua escrita, atendendo-se 
ao preconizado pela norma-padrão. A presente comunicação pretende abordar 
algumas das características essenciais para a otimização do momento do 
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conto- mágico e literário -, a partir do referencial teórico de BETTELHEIM, 
BRANDÃO, COELHO e DIATKINE e da experiência realizada em 2010, com 
todos os alunos das escolas públicas municipais do município de 
Congonhinhas-PR, com o Projeto LER COM PRAZER PARA MELHOR VIVER. 
 
Palavras-chave: Contação de histórias. Incentivo à leitura. Formação do leitor. 
Literatura. 
 
 
10. O ENSINO DE LITERATURA NAS ESCOLAS 
 
AUTOR: Franciele Pereira (G-UNIOESTE)  
 
O presente trabalho é resultado de duas entrevistas realizadas com dois 
professores do ensino médio da rede pública. As entrevistam tinham como 
objetivo observar e analisar como se dá o ensino de Literatura nas aulas de 
português. A precariedade no ensino de literatura não é uma problemática 
recente. “Entre nós, o que é geral é o método expositivo [...], acompanhadas às 
vezes de dados bibliográficos, resumos de enredos ou classificação dos 
autores por escolas. Não será mal dizer que nada disso é Literatura”. 
(COUTINHO, 1975, p. 118). É lamentável perceber que a realidade não oferece 
suporte e aparato suficiente para o preparo e realização das aulas, não só de 
literatura, mas também em outras áreas. Porém, cabe ao docente a difícil tarefa 
de adequar as possibilidades oferecidas às suas aulas, inovando sempre de 
forma que venha a instigar e trazer o interesse do aluno para dentro da sala de 
aula. O objetivo proposto por esse trabalho é o de reflexão na prática 
pedagógica no que concerne ao trabalho com a literatura. Pensar novas formas 
de interação entre o professor – aluno no processo de ensino / aprendizagem 
poderia levar a estabelecer novas relações entre teoria e prática, entre 
indivíduo que ensina e indivíduo que aprende, propiciando a conquista do 
saber e de sujeitos reais das aulas. 
 
Palavras-chave: Literatura. Prática Pedagógica. Reflexão. 
 
11. A IDENTIDADE INFANTIL E O TEXTO LITERÁRIO: UMA PROPOSTA DE 
LEITURA EMANCIPATÓRIA 
 
AUTORA: Olienne Maria de Oliveira (PG-UENP/CP) 
CO-AUTORA: Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (Orientadora FEMA/ 
GP:CRELIT) 
 

O presente trabalho objetiva apresentar o resultado de pesquisa bibliográfica 
direcionada à literatura infanto juvenil, identidade da criança e a formação de 
leitores a partir do texto literário. A partir destas perspectivas aborda-se a 
importância e a função social da leitura, bem como a representação da criança 
no contexto social. Sendo o texto literário disseminador do saber e de 
mecanismos de transformação individual e consequentemente social busca-se 
através deste a representação da criança vinculada à necessidade de 
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experiência, às oportunidades de identificação e com a tomada de consciência 
de si mesma. 

 
Palavras-chaves: Literatura infantil. Identidade. Formação de leitores.  
 
12. THE HAUNTED HOUSE TRANSPOSTA DIDATICAMENTE 
 
AUTORA: Eliane Segati Rios-Registro (UENP-CP/GP: CRELIT e GETELIN - LI) 
 
Dada à importância da inserção literária em língua inglesa nos bancos 
escolares, não somente na rede básica de ensino como também na 
graduação,este trabalho busca apresentar uma análise dos objetos de ensino 
de um conto de Virginia Woolf, The hauntedhouse,  aplicada aos alunos da 
graduação em Letras. O referido estudo leva em consideração tanto os 
elementos literários quanto os elementos linguísticos como artefatos essenciais 
no desenvolvimento com o texto literário. Para tal abordagem, estamos 
ancorados nos pressupostos teóricos e metodológicos de análise do 
InteracionismoSociodiscursivo (BRONCKART, 1999/2003/2009), que 
consideram a linguagem como unidade de análise do desenvolvimento 
humano; eDolz e Schnewvly (2004), ao considerarem o gênero um 
megainstrumento para o ensino de línguas. Com isso, a partir da esfera 
literária, mais especificamente do gênero conto, o estudo em tela contribui 
efetivamente para uma melhor compreensãodos aspectos literários e 
linguísticos, uma vez que estão intimamente imbricados, contribuindo 
efetivamente na aprendizagem da língua inglesa.  
 
Palavras-Chave: ISD. Literatura Inglesa. Ensino. 
 
13. LETRAMENTO LITERÁRIO SOB O PONTO DE VISTA DOS GÊNEROS 
TEXTUAIS 
 
AUTORA: Ester Valquiria Pereira Furtado Sales (G-UENP/CP – aluno ICV) 
CO-AUTORA: Eliana Merlin Deganutti de Barros (Orientadora UENP-CP) 
 
Com base nas atuais propostas de ensino de Língua Portuguesa, as quais 
tomam o gênero textual como objeto de ensino, o projeto “Gêneros textuais e 
mediações formativas: por uma didática do processo de construção da escrita”, 
coordenado pela Profª Eliana Merlin Deganutti de Barros, e do qual 
participamos como aluna de iniciação científica, vem desenvolvendo pesquisas 
na UENP, em parceria com o grupo GETELIN (CNPq), liderado pela Profª. 
Eliana Segati Rios Registro. È nesse contexto acadêmico que este trabalho 
está inserido.  Ele é fruto da aplicação de questionários em escolas públicas do 
Núcleo Regional de Cornélio Procópio, e tem como objetivo central investigar 
como é abordado o letramento literário, especificamente na modalidade juvenil, 
nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II. Para tanto, 
objetivamos: analisar a maneira como as práticas de ensino da língua 
incorporam e trabalham os gêneros literários juvenis, assim como investigar as 
representações dos professores em relação a tais práticas. Dessa forma, 
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pretendemos dar suporte à nossa pesquisa maior, que é realizar uma 
modelização dos gêneros narrativos juvenis, a fim de construir sequências de 
atividades didáticas que façam uma articulação entre a Literatura e o ensino da 
língua portuguesa. 
 
Palavras-chave: Gêneros textuais. Letramento literário. Literatura Juvenil. 
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4. LITERATURA COMPARADA 
 
1.UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE O GATO PRETO, DE EDGAR ALLAN POE 
 
AUTOR: Anderson de Souza Andrade (G – UNESP/Assis) 
CO-AUTORA: Cláudia Valéria Penavel Binato (Orientadora UNESP/Assis) 
 
Superstição é algo que faz com que pessoas tenham receios de coisas simples 
e aparentemente inofensivas como, por exemplo, passar embaixo de escadas, 
quebrar espelhos e principalmente cruzar com um gato preto, animal que, para 
os supersticiosos, é presságio de má sorte. A superstição em torno do gato 
preto existe desde a Idade Média, quando pessoas acreditavam que gato preto 
e alguns outros animais eram bruxas disfarçadas. No século XV, o papa 
InocêncioVIII chegou a incluir  os gatos pretos na lista dos perseguidos pela 
Inquisição. Foram, então, perseguidos e queimados junto com pessoas 
acusadas de bruxaria. Edgar Allan Poe, grande escritor americano, também 
nos oferece sua versão a respeito desse tipo de superstição, O Gato Preto 
(1843) é um conto fantástico que revela a história de um homem que, por 
causa de uma mudança súbita de seu espírito, acaba matando seus animais de 
estimação, inclusive seu gato preto chamado Pluto. Após a morte do animal 
acontece uma série de fatos sobrenaturais que deixam o narrador/personagem 
totalmente enlouquecido. Várias e misteriosas são as histórias e crenças em 
torno desse animal. Poe estabelece uma ligação entre seu conto e a 
superstição já existente. 
 
Palavras-chave: Superstição. Literatura. Fantástico. 
 
2. UMA VISÃO PANORÂMICA DE DUAS OBRAS REALISTAS COM 
ENFOQUE NA TEORIA POSITIVISTA DE AUGUSTO COMTE 

 
AUTORA: Delba Tenório Lima Patriota Villela (G –UENP/CP) 
ORIENTADORA: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
Esta comunicação tem como escopo analisarpanoramicamente as  obras 
Realistas  O Primo Basílio de Eça de Queirós e Madame Bovary de Gustave 
Flaubert. Dentro da proposta procuraremos sondar as marcas da Teoria 
Determinista de Hippolyte Taine na tessitura de ambos os romances, bem 
como os preceitos positivistas dentro do processo de criação de personagens e 
de sua sujeição ou não nas ideias defendidas por Tayne. 
 
Palavras-chave: Realismo. Determinismo. Positivismo. Romance. 
 
3. MURIBECA, ILHA DAS FLORES E LIXO EXTRAORDINÁRIO: A 
DEGRADAÇÃO DO SER HUMANO 
 
AUTORA: Sandriele Aparecida Bueno da Rocha (PG –UENP/ JCR) 
CO-AUTORA: Nerynei Meira Carneiro Bellini (Orientadora UENP /JCR) 
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Este artigo tenciona fazer uma análise sobre a representação do lixo como 
meio de sobrevivência no conto Muribeca, pertencente ao livro Angu de 
Sangue(2000), de Marcelino Freire, no curta-metragem Ilha das Flores (1989), 
de Jorge Furtado e no documentário Lixo Extraordinário(2010), de Lucy 
Walker. Apesar destas obras possuírem origens distintas, há vários aspectos 
similares que possibilitam a unificação das narrativas, bem como a pluralização 
das questões de cunho social a partir delas. O paradoxo a respeito do lixo se 
configurar como um mal necessário, uma vez que para os seres humanos das 
narrativas em estudo, apresenta-se como fonte de sobrevivência, em meio às 
dificuldades que perpetuam em suas vidas, é o tema central das obras 
analisadas. E o fato desta temática perdurar por aproximadamente três 
décadas, evidencia que estamos longe de encontrar uma solução plausível 
para este problema alarmante que assola o dia-a-dia de inúmeros cidadãos 
brasileiros. Buscamos, portanto, cotejar e consolidar relações existentes nestas 
três obras artísticas, bem como, avaliar os elementos análogos presentes nas 
narrativas em estudo.  
 
Palavras-chave: Literatura Comparada. Lixo. Sobrevivência. 
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5. CRÍTICA LITERÁRIA 
 

1. A POÉTICA DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
 
AUTORAS: 
Elizabete Rodrigues Fernandes de Souza (G-UENP/CP) 
Tuanny Gomes Siqueira Amaral (G-UENP/CP) 
ORIENTADORA: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CP/GP:CRELIT) 
 
Este trabalho apresenta um breve estudo sobre o poeta brasileiro João Cabral 
de Melo Neto. O objetivo é o de apresentar o estilo do poeta, abordando alguns 
de seus textos e seu percurso estético na construção poética. Observa-se que 
o autor, conhecido como Poeta-engenheiro, prioriza em sua arte literária a 
objetividade, a linguagem seca, concisa e precisa, além de manter certa 
preocupação com a forma do poema, algo inaceitável para os modernistas da 
primeira fase, e que lhe rendeu o adjetivo neo-parnasiano. Estas 
características, presentes em seu repertório artístico, fazem de Cabral o grande 
poeta modernista, pois fecha um ciclo de mudanças, alcançadas primeiramente 
com Mário e Oswald de Andrade, mantida e aperfeiçoada por Carlos 
Drummond de Andrade. Cabral se tornou um marco de consolidação da 
modernidade na arte literária brasileira, pois com seu arrojo e poesia “pétrea”, 
atingiu uma liberdade de expressão que vai da utilização dos meios mais 
modernos de expressão às formas tradicionais, como, por exemplo, em seu 
auto de Natal. Considerando-se sua poesia, é possível afirmar que a arte 
literária brasileira adquiriu o tão almejado desrecalque, possibilitando tanto o 
uso de temas nacionais como universais. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Poética Modernista. João Cabral de Melo 
Neto. 
 
2. FONTES E RASTROS: EM BUSCA DA REELEITURA 
 
AUTORA: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CP/GP: CRELIT) 
 
A pesquisa em arquivos literários não é atividade que atrai a maior parte dos 
estudiosos do texto literário, por se confundir, muitas vezes, com uma atitude 
conservadora e retrógrada frente à literatura. Teorias críticas dos últimos anos 
contribuíram para o gradativo apagamento do interesse pelas pesquisas em 
fontes primárias, ao ser valorizado o texto na sua integridade estética, sem o 
interesse pelos bastidores da criação, o que inclui o material paraliterário 
(correspondência entre colegas, depoimentos, material iconográfico, 
entrevistas, documentos de natureza privada, biblioteca, objetos pessoais), do 
qual, por sua vez, emana outros tipos de vestígios do processo criativo. Um 
outro rastro e, por ser rastro, exige ser perseguido, por que induz à pesquisa, à 
investigação e, sobretudo, à redescoberta, são as fontes documentais sobre a 
recepção de obras e autores, subdivisão do estudo em arquivo que recolhe 
toda a documentação original ou publicada, extraída de livros, teses, periódicos 
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acadêmicos, jornais literários ou não e revistas com seções de literatura que 
efetuem avaliações nacionais ou estrangeiras sobre a obra de determinado 
autor. Investigações desta natureza jogam luz sobre caminhos críticos 
desconhecidos pela historiografia tradicional e pela história da crítica, incitando 
fortemente à discussão e à revisão de (pre)conceitos teóricos instituídos não só 
pelas opiniões e caracterizações da obra, muitas vezes equivocadas e fruto de 
leituras do momento, mas também pela Crítica e História Literárias, as quais 
acabam por perpetuá-los e sedimentá-los. São algumas reflexões em torno da 
pesquisa acadêmica centrada na pesquisa em arquivos, sobretudo na leitura 
da recepção crítica de obras literárias, o que se propõe a discutir. 
 
Palavras-chave: Arquivo. Fontes Documentais. Recepção e crítica literárias. 
 


