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APRESENTAÇÃO 
 
O evento 
 

Organizado pela Linha de Pesquisa Literatura, Cânone Literário e Tessituras 

do Contemporâneo, do Grupo de Pesquisa CRELIT, o I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 

LITERÁRIOS E LITERATURA CONTEMPORÂNEA– SELLITCON – encerra um ciclo 

de atividades iniciada em 2010, somando três edições do ENCONTRO DE 

ESTUDOS LITERÁRIOS E LITERATURA BRASILEIRA DO NORTE DO PARANÁ – 

ENELIT. 

Inaugura-se, pois, uma nova fase dando lugar a um Seminário bienal de 

caráter nacional que, com a primeira edição neste ano, terá como objetivo verificar 

periodicamente a situação das pesquisas nas áreas de estudos literários e produção 

contemporânea, bem como difundir as pesquisas realizadas pelo GP CRELIT. 

O SELLITCON será realizado entre os dias 20 a 22 de maio de 2013. O 

Seminário tem como objetivo fomentar a troca de experiências com pesquisadores 

de outras IES e de Centros de Pesquisa, além de propiciar aos pesquisadores e, 

sobretudo, aos discentes, formação complementar e atualização bibliográfica e 

metodológica mediante o contato direto com renomados especialistas da área.  
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CADERNO DE RESUMOS 
 

PROGRAMAÇÃO 
20/05 – 2ª. feira 
 
Noite - Anfiteatro do PDE - Campus Universitário 
19h20m - Abertura oficial: Profa. Dra. Vanderléia da Silva Oliveira – Diretora do  
CLCA e Líder do GP CRELIT 
19h30m – Apresentação cultural 
20h – Palestra: A violência na Literatura Brasileira 
Prof. Dr. Alamir Aquino Corrêa (UEL) 
Mediação: Prof.Dr. Maurício César Menon (UTFPR/CM) 
 
21/05 - 3ª feira 
 
Manhã - Anfiteatro do PDE - Campus Universitário 
09h às 12h- Minicurso: Chico Buarque: romancista – Profa. Dra. Andréia Penha 
Delmaschio (IFES/ES) 
 
 Tarde - Blocos C e D - Campus Universitário 
14h às 17h30m- SIMPÓSIOS 
 
1. Estudos da Narrativa – Prof. Dr. Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCC/GP: 
CRELIT) e Profa. Dra. Stela de Castro Bichuette (UNICENTRO/Guarapuava) 
2. Estudos da Poesia - Prof. Dr. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: 
CRELIT) e Profa. Dra. Andréia Penha Delmaschio (IFES/ES) 
3. Leitura, Literatura e Ensino – Prof. Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: 
CRELIT) e Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Cta/GP: CRELIT) 
4. Literatura e Estudos Culturais – Prof. Dr. Sérgio Paulo Adolfo (UEL); Profa. Ma. 
Silvana Rodrigues Quintilhano (PG-UEL/GP: CRELIT) e Profa. Ma. Luciana Carneiro 
Hernandes (PG-UNESP/UTFPR-CP/GP: CRELIT) 
 
17h30m -18h – Lançamento de obras  - Hall do Anfiteatro PDE 
Noite - Anfiteatro do PDE - Campus Universitário 
19h30m - Palestra: A crítica literária, cultural e biográfica – Profa. Dra. Eneida Maria 
de Souza (UFMG) 
Mediação: Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
22/05 - 4ª feira 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a6

 

 
Manhã - Anfiteatro do PDE - Campus Universitário 
09h – CRELIT: Projetos em desenvolvimento  - Linha  de Pesquisa 1: Literatura, 
Cânone Literário e Tessituras do Contemporâneo 
Participantes: Dra. Vanderléia da Silva Oliveira, Mª Silvana Rodrigues Quintilhano; 
Mª Adenize Franco; Dr. Miguel Heitor Braga Vieira, Ma. Luciana Carneiro 
Hernandes, Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone, Dra. Marilu Martens Oliveira, Dr. 
Marcos Hidemi de Lima 
   
Tarde – Blocos C e D - Campus Universitário 
14h às 17h30m - SIMPÓSIOS 

 

1. Estudos da Narrativa – Prof. Dr. Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCC/GP: 
CRELIT) e Profa. Dra. Stela de Castro Bichuette (UNICENTRO/Guarapuava) 
2. Estudos da Poesia - Prof. Dr. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: 
CRELIT) e Profa. Dra. Andréia Penha Delmaschio (IFES/ES) 
3. Leitura, Literatura e Ensino – Prof. Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: 
CRELIT) e Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Cta/GP: CRELIT) 
4. Literatura e Estudos Culturais – Prof. Dr. Sérgio Paulo Adolfo (UEL) e Profa. 
Ma. Silvana Rodrigues Quintilhano (PG-UEL/GP: CRELIT) 
 
17h30m -18h – Lançamento de obras  - Hall do Anfiteatro PDE 
 
Noite - Anfiteatro do PDE - Campus Universitário 
19h30m – Encerramento – Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-
CCP/GP: CRELIT) 
20h - Palestra: E por falar em leitura... (Prof. Dr. Oscar Nakasato -
UTFPR/Apucarana) 
Mediação: Profa. Dra. Marilu Martens Oliveira (UTFPR/CP/GP: CRELIT) 
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RESUMOS 
 
 

MINICURSO 
21/05 – das 09h às 12h 

 
 
Sala: Anfiteatro PDE – Campus Universitário 
 
 
 

 
Chico Buarque: romancista  

 
Profa. Dra. Andréia Penha Delmaschio (IFES/ES) 

 
Este minicurso, na contramão de grande parte das pesquisas sobre Chico Buarque, 
que prefere se debruçar sobre a personalidade hipnótica ou sobre o conjunto das 
canções, tem como objetivo propor a discussão de aspectos da sua produção 
romanesca, especialmente aqueles ligados à própria ideia de autoria. Assim sendo, 
autoridade, anonimato, pseudonímia e mito serão analisados a partir de sua 
abordagem (mais, ou menos dissimulada) nos romances, sobretudo em Budapeste. 
 
Palavras-chave: Chico Buarque. Romance. Autoria. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
21 e 22/05 – das 14h às 17h30m 

 
BLOCOS C e D – CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 
SIMPÓSIO ESTUDOS DA NARRATIVA 

     
Coordenadores: Prof. Dr.Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

         Profª Dra. Stela de Castro Bichuette (Unicentro-Guarapuava 
 
 

VIDEIRAS DE CRISTAL (2010): O LUGAR DE JACOBINA 
 

Edson Salviano Nery Pereira (G-UENP-CP - Bolsista da FA) 
Orientadora: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
As guerras pertencem ao mundo dos homens, sendo eles as figuras mais lembradas pela 
história oficial por suas batalhas, pela coragem e bravura. A preservação da memória dos 
envolvidos em grandes batalhas sobrevive ao longo do tempo, passando de geração a 
geração e se tornando indispensáveis à realidade histórica de uma determinada cultura. Os 
monumentos engrandecem a figura dos guerreiros, capitães e outros, entretanto deixam a 
imagem da mulher que, ao lado de seus homens, ou acima deles, tiveram papel importante 
para o início de suas batalhas. Um exemplo destas mulheres é a imigrante alemã Jacobina 
Mentz Maurer, líder messiânica e revolucionária, que deu início à Revolução do Muckers 
ocorrida no final do século XIX no Rio Grande do Sul. A fim de discutir sobre este 
esvaziamento da figura feminina pela história oficial este trabalho reflete sobre algumas 
indagações: O que é feito das memórias das mulheres que fizeram parte de algumas lutas? 
Em quais lugares é louvada a história de figuras tão ímpares? Como figura a memória da 
mulher subversiva aos padrões da historiografia oficial? Para discutir sobre estes 
questionamentos, analisa-se a obra Videiras de Cristal (2010), de Luiz Antonio de Assis 
Brasil, verificando-se como se processa o resgate da figura de Jacobina e como esta 
revisitação histórica dialoga com os estudos de Trouche (2006), Esteves (2010), Weinhardt 
(2011). 
 
Palavras-chave: Narrativa de extração histórica. Literatura Brasileira. Luiz Antonio de Assis 
Brasil. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a9

 

LITERATURA E HISTÓRIA: TERRA PAPAGALLI E A REVISÃO PARÓDICA DA 
HISTORIOGRAFIA OFICIAL BRASILEIRA 

 
Andressa Souza Amorim (G-UENP-CP - Bolsista da FA) 

Orientadora: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 
Análise da obra Terra Papagalli (2000) de autoria de José Roberto Torero e Marcus Aurelius 
Pimenta, verificando-se o uso do recurso da paródia na configuração da narrativa. Inserido 
num contexto de comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o romance traz à 
tona uma discussão sobre este episódio da história oficial brasileira, recriando, por meio da 
ficção, outras referências sobre o tema. Para tanto, o estudo se vale de estudos sobre 
narrativas de extração história (Trouche, 2006; Esteves, 2010; Weinhardt, 2011, dentre 
outros) e sobre o discurso paródico, principal elemento estruturador da obra.  
 
Palavras-chave: Narrativa de extração histórica. Literatura Brasileira. Paródia. José Roberto 
Torero. Marcus Aurelius Pimenta.  
 

REGISTROS CINEMATOGRÁFICOS NO ROMANCE ESTORVO, DE CHICO BUARQUE 
 

Barbara Cristina Marques (UEL) 
 
O tema de uma ‘presença’ cinematográfica em muitos romances brasileiros contemporâneos 
impõe, evidentemente, algumas questões sobre as quais é imprescindível pensar. A 
primeira delas, e a mais genérica, por assim dizer, tem a ver com o fato de responder por 
que se pode dizer haver uma influência do cinema e em que medida isso transforma, de 
algum modo, a leitura desses romance. Isso, certamente, implica avaliar quais elementos 
cinematográficos existem, portanto, nessas obras, e se eles são particulares de uma 
estética cinematográfica ou já fazem parte da literatura. São, pois, as imagens ou as cenas 
‘visuais’? Mesmo se observarmos as produções literárias em que há uma abundância de 
movimentos e detalhes visuais, isto é, obras sobre as quais é possível reconhecer uma 
espécie de qualidade cinemática, é o caso de questionarmos, na posição de pesquisadores 
de literatura, se é realmente possível distinguir de forma mais categórica o que se traduz 
como uma influência do cinema e o que é ‘estritamente’ literário no texto contemporâneo. A 
fim de estreitar essa discussão, que se encontra nos domínios do debate já bastante 
frequente acerca da interface literatura/cinema, este trabalho propõe uma leitura do romance 
Estorvo (1991), de Chico Buarque.  
 
Palavras-chave: Literatura; Cinema; Estorvo; Chico Buarque. 
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O NARRADOR EM DO FUNDO DO POÇO SE VÊ A LUA, DE JOCA REINERS TERRON 

 
Juliana da Silva Bello (PG-UENP/CCP) 

Vanderléia da Silva Oliveira(UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 

 
Análise da obra Do fundo do poço se vê a lua, do escritor Joca Reiners Terron (2010), 
publicada na Coleção Amores Expressos. A partir dos estudos de Beatriz Resende (2008) e 
Karl Erik Schøllhammer (2011), sobretudo quanto à produção narrativa brasileira do século 
XXI, além da leitura de textos que discutem a figura do narrador, principalmente no contexto 
da pós-modernidade, verifica-se de que maneira se processa a voz deste narrador 
contemporâneo, sob a ótica de sua fragmentação, experiência e hibridismo. 
 
Palavras-chave: Do fundo do poço se vê a lua. Joca Reiners Terron. Narrador. 

 
 

NARRADOR E CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS EM “PERDIÇÃO”, DE LUIZ VILELA 
 

Angélica Cristina Pavanello (PG-UENP/CCP) 
Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Neste trabalho será apresentado o livro Perdição (2011), publicação mais recente de Luiz 
Vilela. Vilela é considerado um dos maiores autores da literatura contemporânea brasileira. 
Publicou seu primeiro livro de contos aos vinte e quatro anos (Tremor de terra, 1967), com 
o qual recebeu o Prêmio Nacional de Ficção, surpreendendo a crítica brasileira por sua 
prematuridade. Também produziu romances como O inferno é aqui mesmo (1979) e 
Graça (1989). A originalidade de suas narrativas e a perícia em tecer diálogos marcam sua 
escrita, as temáticas possuem grande dimensão atraindo os mais diversos olhares, além de 
tratar de temas totalmente contemporâneos. Partindo dessas considerações, será 
desenvolvido neste trabalho o estudo sobre as seguintes categorias narrativas: o narrador e 
a construção de personagens, tendo por objetivo notar como o autor contemporâneo aborda 
o narrador testemunha e como este faz a construção das personagens que estão envolvidas 
na trama, ambos delineando uma temática marcadamente nacional.  
 
Palavras chave: Literatura Contemporânea – Narrativa – Narrador e Personagens.  
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CONTOS E ENCONTROS: UM OLHAR INTERTEXTUAL EM “VENHA VER O POR DO 
SOL” E “THE CAST OF AMONTILLADO” 
 

Monique Susan Morara Lavisio (PG-UENP/CCP) 
Orientador: Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 

 
O presente artigo possui como corpus de pesquisa os contos “O barril de Amontilado”, de 
Edgar Allan Poe, autor pertencente ao movimento romântico, e “Venha ver o pôr-do-sol”, de 
Lygia Fagundes Telles, pertencente ao movimento modernista. Justamente por serem 
autores de épocas distintas, busca-se apresentar a aproximação da escrita desses dois 
grandes escritores a fim de verificar a interdiscursividade e intertextualidade entre os contos. 
Para tanto, utilizaremos como aporte teórico os textos de Schollhammer (2009), Resende 
(2008) e CARVALHAL (2004), considerando que tais teóricos sustentam questões de 
intertextualidade em textos contemporâneos. Podemos concluir que a potencialidade do 
interdiscurso e da intertextualidade em ambos os contos, sob o viés da literatura comparada, 
possibilita ao leitor adquirir um conhecimento maior sobre dialogismo. 
 
Palavras-chave: Verossimilhança. Intertextualidade. Contos. 
 

 
NORMA E TRANSGRESSÃO EM A FÚRIA DO CORPO, DE JOÃO GILBERTO NOLL 

 
Vania Regina Torres (PG-UENP/CCP) 

Orientador:Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 

Apresenta-se uma análise da obra A fúria do corpo, de João Gilberto Noll, publicada em 
1981, com o objetivo de examinar a representação de um sujeito que transgride a ordem 
social (os conceitos de família e de trabalho disciplinado, por exemplo) ao se desapegar de 
tudo e de todos e se lançar com fúria nas sensações do corpo, no sexo desenfreado e na 
experiência intensa de sentimentos de revolta, desejo, e amor que desencadeiam uma total 
liberdade, oposta à realidade capitalista e às normas que fundamentam a nossa sociedade. 
  
Palavras-chave: Transgressão da ordem social. A fúria do corpo. de João Gilberto Noll 
 

 
 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a1

2
 

O POVO BESTIALIZADO NO CONTO DE ARTUR AZEVEDO 
Esequiel Gomes da Silva (UNESP/Assis) 

 
Em 10 de novembro de 1888, Artur Azevedo, que então assinava a seção de variedades 
“De palanque”, no periódico Diário de Notícias, publicou uma crônica em que se voltava para 
a iminente proclamação da República. Nesse texto, com certa dose de humor, o cronista 
fazia especulações sobre nomes de homens aptos a ocupar o cargo de presidente do Brasil 
e, num primeiro momento, chegava ao desalentador resultado de que possivelmente não 
houvesse mudança de regime político em virtude da falta de mãos para “empunhar as 
rédeas do governo supremo” da nação. Após várias indagações sobre o assunto, o jornalista 
finalizava seu artigo com a conclusão de que mesmo se a República fosse proclamada, as 
mudanças seriam mínimas: apenas no lugar de um imperador em São Cristovão haveria um 
presidente nas Laranjeiras ou em Botafogo. Com algumas modificações, esse tema voltou a 
ser tratado no conto “O velho Lima”, no qual o narrador conta a história de um funcionário 
público que em 14 de novembro de 1889 foi acometido por uma enfermidade que o obrigou 
a ficar de cama durante oito dias e, ao voltar ao trabalho, estava completamente alheio às 
mudanças ocorridas na dinâmica política do país. O personagem que dá nome à breve 
narrativa representa os indivíduos que assistiram “bestializados” à transição – usando uma 
expressão de Aristides Lobo – sem compreender o que se passava. Com a comunicação 
que ora proponho, meu objetivo é analisar os procedimentos textuais utilizados por Artur 
Azevedo para problematizar esse momento importante da história do Brasil.  
 
Palavras-chave: Imprensa; império; conto; república. 

 
VIOLÊNCIA, VELOCIDADE E A CIDADE 

 
Deived Oliveira (PG-UENP/CCP) 

Orientadora: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 
Dentre os temas explorados pela literatura brasileira contemporânea a violência, 
especialmente a urbana, é uma das suas principais linhas de força. O que se pode dizer a 
esse respeito é que a exibição realista de cenas violentas não é mais privilégio de nenhum 
veículo, o que espelha uma espécie de gosto espalhado pela mídia. Não por acaso nos 
últimos anos multiplicaram-se as produções culturais – teatro, cinema, literatura, programas 
de televisão - voltadas para a especularização e espetacularização da violência. Um dos 
autores que mais se destacam dentro desse filão, mercadologicamente proveitoso, é Rubem 
Fonseca. Partindo destes pressupostos, esta comunicação tem como objetivo verificar como 
se dá a representação da violência no conto “Sapatos”, da coletânea de contos Axilas e 
Outras Histórias Indecorosas (2011). 
 
Palavras-chave: Representação da Violência. “Sapatos”. Axilas e Outras Histórias 
Indecorosas (2011). Rubem Fonseca.  



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a1

3
 

 
NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE A VIOLÊNCIA: DE CRIOLO A BONASSI 

 
Natasha Rocha (G-UENP/JCR) 

Orientadora: Adenize Franco (UENP-JCR/ PG-USP/GP: CRELIT) 
 
100 Histórias Colhidas na Rua e Passaporte, de Fernando Bonassi, e algumas composições 
de Nó na orelha, do cantor Criolo, são o ponto de partida de um olhar guiado por lentes 
lúcidas. O retratado é o Brasil deste momento e a temática é a violência urbana. Sejam 
narrativas ritmadas ou versos narrados, com a alegria do samba criolês ou com os secos 
versos bonassianos, ambos trazem à tona a necessidade de se observar como a violência 
urbana tem sido representada em algumas formas de escritos contemporâneos. O que se 
pretende fazer, a partir de um olhar comparativo sobre essas produções, é compreender 
como essa relação se revela um discurso de resistência ante a banalização dessa violência 
evidente. 
 
Palavras-chave: Violência. Narrativa. Contemporaneidade. 

 
SUBVERSÃO E TRANSGRESSÃO DO ROMANCE POLICIAL EM NOVE NOITES, DE 

BERNARDO CARVALHO 
 

Adenize Franco (UENP-JCR/ PG-USP/GP: CRELIT) 
Orientador: Mário César Lugarinho (USP/SP) 

 
Este trabalho apresenta uma breve análise do romance Nove Noites (2002), de Bernardo 
Carvalho, considerando-o um esquema narrativo que subverte o caráter tradicional dos 
romances policiais. Ao mesmo tempo, essa subversão conduz à transgressão das “regras” 
até  então evidenciadas como determinantes dessa tipologia narrativa.  Como resultado, 
observamos um romance contemporâneo ou pós-moderno que estabelece o debate acerca 
das fronteiras e das margens, sejam estas as das convenções sociais ou das áreas 
artísticas (HUTCHEON, 1991).  
 
Palavras-chave: Nove Noites. Subversão. Transgressão. Bernardo Carvalho. 
 
 
A CONFIGURAÇÃO DO MITO EM ÓRFÃOS DO ELDORADO (2008), DE MILTON 
HATOUM 

Jéssica Camila Lemes Gonçalves H. Ribeiro (PG-UENP/CCP) 
Orientador: Dr. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar o trabalho final de curso de especialização 
em estudos contemporâneos em literatura brasileira, realizado na UENP (2012-2013). O 
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presente estudo objetiva analisar a configuração do mito na produção literária Órfãos do 
Eldorado (2008), do escritor, tradutor e professor Milton Hatoum (Manaus, 1952). Mediante a 
situação vivida pelo narrador personagem, como também pelas particularidades do local em 
que a história se passa, pretende-se compreender como mito e realidade transitam pelas 
rememorações do protagonista. A pesquisa se desenvolveu em nível bibliográfico, com 
pressupostos teóricos pautados em Vernant (2009), Levi-Strauss (1987), Moisés (2004) e 
Resende (2008). A narrativa de Hatoum traz à tona uma temática considerada esquecida na 
literatura, mas o autor demonstra a vivacidade desse tema, como também a capacidade de 
se mesclar com a matéria real, e sua importância para explicar, mascarar, conformar o 
incompreensível aos nossos olhos.   
 
Palavras chave: Mito. Realidade. Órfãos do Eldorado. 

 
A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO CONTO “UM CONTO NEFANDO?”, DE 

SÉRGIO SANT’ ANNA 
  

Vânia Josenilda da Silva (UENP-CCP/ICV) 
                               Orientadora: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP/ GP CRELIT) 
 
Desde sua origem a humanidade vem acompanhada de um amplo problema que já se 
tornou implexo e multifacetado: a violência. Nos dias atuais, a literatura, como 
(re)apresentação da realidade, traduz essa violência de diversas formas, entre as quais 
pode-se apontar a desintegração da forma do texto, bem como o desnudamento da 
linguagem utilizada nos textos. Partindo destes pressupostos, esta comunicação objetiva 
verificar como se dá a representação da violência no conto “Um conto nefando?” do escritor 
brasileiro Sérgio Sant’Anna. Em uma linguagem concisa, contundente e perturbadora, a 
literatura de Sérgio Sant’Anna procura revelar, nos menores detalhes, a violência, o 
erotismo, e as relações de poder surgidas nas grandes metrópoles nas ultimas décadas. A 
análise do texto se fará a conhecer a partir de paradoxos, tais como vida e morte, razão e 
emoção, construção e desconstrução, sacralização e dessacralização, os quais evocam a 
violência como fator de (ir)racionalidade, uma das múltiplas facetas do ser humano. 
 
Palavras-chave: Representação da Violência. “Um conto nefando?”. Sérgio Sant’Anna.  
 

MARCELO SPALDING: AUTOR E DISSEMINADOR DO MINICONTO NO BRASIL 
 

Paula da Silva Rissi (UENP – CCP/ICV) 
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP – CCP/GP: CRELIT) 

 
Esta comunicação é resultado de um projeto de Iniciação Científica referente à minificção 
brasileira, desenvolvida desde 2011, cujo objetivo foi realizar um mapeamento de obras e 
escritores minicontistas no Brasil. Como resultado, evidenciou-se a escassez e pouca 
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divulgação de escritores, obras e estudos relacionados ao miniconto, o que acabou por 
dificultar a pesquisa, mas também a tornou ainda mais necessária e relevante, 
principalmente para o conhecimento e reconhecimento dessa estética literária, bem como 
para estudos posteriores. O miniconto, categoria da minificção, é uma marca textual que 
obteve amplo reconhecimento, considerado uma vertente literária ainda muito incipiente, 
porém produzida e disseminada no Brasil nos séculos XX e XXI, principalmente pelos 
autores gaúchos. Nesta produção é comum o ocultamento de alguns elementos, em que o 
não dito prevalece sobre o dito, sendo fundamental que o leitor realize inferências e ative 
seus conhecimentos prévios para que possa compreendê-los. Durante a pesquisa notou-se 
a grande representatividade que os escritores do Rio Grande do Sul exercem, como 
incentivadores e disseminadores do miniconto no Brasil, destacando-se dentre eles o autor 
Marcelo Spalding, uma vez que não só produz minicontos como também é autor de uma das 
poucas produções científicas acerca do assunto, sendo considerado o de maior influência 
em nosso país. Em face desse quadro, esse trabalho objetiva criar um mapeamento que 
evidencie a participação fundamental e determinante do autor Marcelo Spalding para difusão 
do miniconto no Brasil, ressaltando suas diferentes formas de representatividade exercidas 
– como disseminador, escritor e pesquisador do assunto. 
 
Palavras-chave: Marcelo Spalding. Miniconto. Mapeamento. 
 
REFLEXÕES SOBRE A VIOLÊNCIA NA LITERATURA DA CONTEMPORANEIDADE NO 

CONTO "BAR" DE IVAN ÂNGELO. 
 

 Lucas Toledo de Andrade (PG/UEL) 
Shirlene Lima Parente (Secretaria Municipal de Educação-Sertaneja) 

Orientador: Maria Carolina de Godoy (UEL) 
 
A literatura contemporânea é marcada pela diversidade de tons e temas e essa 
multiplicidade se dá sob diversos aspectos. Um dos temas que aparece com certa 
predominância nos textos da contemporaneidade é a violência urbana que, segundo Tânia 
Pellegrini (2005), tornou-se protagonista na literatura brasileira a partir dos anos de 1960. A 
partir da leitura do texto de teóricos como: Beatriz Resende, Tânia Pellegrini, Karl Erik 
Schollhamer, Flávio Carneiro, entre outros buscar-se-á compreender o modo como a 
violência vem sendo representada na literatura dos dias atuais. A comunicação tem como 
foco analisar a representação da violência na construção do conto “Bar” de Ivan Ângelo e 
destacar como o autor transpõe a realidade bruta em matéria literária, na voz de um 
narrador que contribui para construção de significados da narrativa, entre elas a elaboração 
de uma tensão que permeia a história desde o seu início, aspecto considerado como 
fundamental ao gênero por Júlio Cortázar.  
 
Palavras-chave: Representação da violência. “Bar”. Ivan Ângelo. 
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A ESCRITA RADICAL DE ANDRÉ SANT’ANNA: O LUGAR DA VIOLÊNCIA 
 

Sandra Regina de Oliveira (PG-UENP/CCP 

Orientador: Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP – CCP/GP: CRELIT) 
 
Esta comunicação tem por objetivo analisar como se dá a representação da violência no 
conto “A lei”, de André Sant’Anna, publicado na obra Sexo e Amizade (2007), à luz de 
estudos realizados por Beatriz Resende (2008), Karl Schollhammer (2011), dentre outros. 
Como elementos constitutivos de seu discurso narrativo, verifica-se que o autor se vale de 
certo hiper-realismo, que se faz por meio de uma linguagem experimental devido à 
incorporação das linguagens da cultura de massa, o que gera não só clichês discursivos e o 
uso da repetição como recurso estilístico, mas também uma abordagem estereotipada da 
realidade cotidiana. A marca do exercício da violência e a prática de atitudes que comungam 
com ela vêm explicitadas em seu texto, no qual a experiência da opressão se realiza com 
requinte de crueldade. Na sua narrativa ainda ganha destaque a ironia, o humor negro, a 
miséria, o consumismo, a morte, dentre outras barbáries do mundo social. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea. Violência. André Sant’Anna. Sexo e 
Amizade (2007). 
 

MÚSICA PERDIDA, DE LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL: UM OLHAR PARA O 
PASSADO OITOCENTISTA 

 
Jéssica Romano (G-UENP/CCP) 

Bianca Dias da Rocha (G-UENP?CCP) 
Orientador: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Apresentação de projeto de pesquisa vinculado ao trabalho de conclusão de curso de 
graduação em Letras: português-inglês, com objetivo de investigar certa tendência da 
narrativa contemporânea voltada para o uso de elementos históricos. Inserida no contexto 
do pós-modernismo esta vertente propõe um revisitar de lugares e entre lugares históricos, 
numa espécie de reconstrução do próprio discurso histórico oficial.O corpus de análise é a 
obra Música Perdida (2006),de Luiz Antonio de Assis Brasil, a fim deinvestigar em que 
medida o romance dialoga com fatos históricos do passado, procurando-se identificar traços 
que realmente o insiram no campo das narrativas de extração histórica ficcional, conforme 
referências nos estudos de Trouche (2006), Esteves (2010), Weinhardt (2011) e Hutcheon 
(1991), dentre outros. 
 
Palavras-chave: Narrativa de extração histórica. Literatura Brasileira. Luiz Antonio de Assis 
Brasil. 
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REFLEXÕES SOBRE A LITERATURA CONTEMPORÂNEA A PARTIR DO CONTO “MEU 
AMIGO JOÃO”, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

 
Lucas Toledo de Andrade (ICV-UENP/CCP) 

Orientador: Ana Paula F. Nobile  Brandileone  (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 
A ficção brasileira contemporânea é marcada por uma fertilidade de expressões, portanto, “é 
necessário deslocar a atenção de modelos, conceitos e espaços que nos eram familiares 
até tempos atrás” (RESENDE, 2008, p. 15). Apesar da heterogeneidade e dos múltiplos 
procedimentos da produção ficcional dos dias de hoje há algumas linhas dominantes, tais 
como a presentificação, o retorno ao trágico, a violência, o aparecimento de novas vozes, 
dentre outras. Todavia, as produções narrativas contemporâneas não se limitam a essas 
dominantes, já que alguns autores desse tempo escrevem sobre ”universos íntimos e 
sensíveis, que apostam na procura da epifania e na pequena história inspirada pelo mais 
dia, menos dia de cada um” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 15), como é o caso João 
Anzanello Carrascoza. A prosa de Carrascoza “demonstra que no âmago de algo tão 
politicamente incorreto – o medíocre mundo da classe média – podem ocorrer breves, mas 
fulgurantes iluminações”  (OLIVEIRA, 2006, p. 209). A partir dessas considerações, esta a 
comunicação tem por objetivo refletir sobre uma das vertentes da prosa na 
contemporaneidade, tomando como objeto de análise o conto “Meu amigo João”, de João A. 
Carrascoza, presente na coletânea O volume do silêncio (2006).   
 
Palavras-chave: Narrativa brasileira contemporânea. João Anzanello Carrascoza.Universo 
íntimo. 
 
 

O QUE NÃO PODE SER, MAS É - UMA LEITURA DE “TELECO, O COELHINHO”, DE 
MURILO RUBIÃO 

 
Layse Barnabé de Moraes (PG-UEL) 

 
O fantástico na literatura, segundo David Roas (2011), tem como essência mais profunda 
tudo aquilo que não pode ser, mas é,  ou seja, tudo o que é visto como insólito e irrealizável 
na nossa realidade humana entra no campo do possível na realidade da literatura - não sem 
causar espanto ou dúvida no leitor. A partir dessa afirmação de Roas e também de outras 
reflexões acerca da narrativa fantástica, este trabalho pretende realizar uma leitura do conto 
“Teleco, o coelhinho”, do escritor mineiro Murilo Rubião (1916-1991), que foi reconhecido 
após a publicação de O pirotécnico Zacarias (1974) e é o primeiro contista moderno a 
transitar pelos caminhos, ainda hoje pouco explorados, da literatura fantástica brasileira. O 
principal objetivo é refletir sobre a literatura fantástica a partir do texto literário escolhido, 
analisando as manifestações do fantástico no conto, bem como suas características, 
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interpretações possíveis e sensações despertadas. Para isso, utilizou-se como referencial 
teórico o já anteriormente citado David Roas, Arrigucci Jr. e Jorge Schwartz. 
 
Palavras-chave: Literatura fantástica. Conto. Murilo Rubião. 
 

 
A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM O BURACO NA PAREDE (1995), DE RUBEM 

FONSECA 
 

Ana Silvia Brizola (G-UENP/CCP) 
Orientadora: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP/CCP- GP:CRELIT) 

 
A literatura brasileira contemporânea apresenta-se num contexto de multiplicidade, 
englobando vários tons e temas. Apesar dessa multiplicidade há linhas de força dominantes 
que, segundo Resende (2008), manifestam-se com mais frequência nas narrativas 
brasileiras atuais, entre eles a presença do trágico, da violência, especialmente a urbana, e 
a presentificação. A partir desses pressupostos, esta comunicação visa apresentar o objeto 
de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso, que toma como matéria de análise o livro de 
contos de Rubem Fonseca, O buraco na parede (1995). Importante destacar que esta 
proposta de estudo, ainda em andamento, insere-se num projeto maior de pesquisa 
intitulado “A representação da violência na produção contística brasileira contemporânea”, 
cuja coordenadora é a Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone, que tem por objetivo 
analisar um conjunto de obras e autores contemporâneos brasileiros produtores do gênero 
conto, com obras publicadas entre 1990 a 2010, a fim de investigar como se dá a 
representação discursiva da violência e a forma com que cada autor absorve esta temática. 
 
Palavras-chave: Representação da Violência. Contos Brasileiros Contemporâneos. Rubem 
Fonseca. O buraco na parede (1995). 
 

FICÇÃO E HISTÓRIA: UMA LEITURA SOBRE OS ASPECTOS HISTÓRICOS 
PRESENTES EM ANA EM VENEZA (1994), DE JOÃO SILVÉRIO TREVISAN 

 
Rebeca Alves (UNESP-Assis) 

 
Em Ana em Veneza (1994), o escritor contemporâneo João Silvério Trevisan (1944), por 
meio de uma narrativa inovadora, resgata a vida de três personagens históricos – Júlia, a 
mãe do escritor alemão Thomas Mann; Ana, sua ex-mucama e Alberto Nepomuceno, 
compositor e maestro brasileiro da virada do século XIX para o XX. Todos os três vivem o 
dilema de terem que se adaptar em um espaço estrangeiro, levando-os a inúmeras 
reflexões sobre a condição do imigrante, a saudade da terra natal, o papel de um artista 
nacional no âmbito internacional, entre outras questões. Nesse romance, Trevisan faz um 
retorno histórico, mas sem as amarras da narrativa histórica tradicional, batizada por Walter 
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Scott. Ao contrário, seu texto apresenta propostas metaficcionais e inúmeras ocorrências de 
desconstrução e releitura do passado. Assim, para esta comunicação, nosso olhar se voltará 
para os elementos históricos que compõem a obra, buscando as características mais 
marcantes do romance histórico contemporâneo nela presente. 
 
Palavras-Chave: Ana em Veneza. João Silvério Trevisan. Romance histórico. 

 
 

CINQUENTA TONS DE CINZA: EROTISMO E LITERATURA DE MERCADO 
 

Mariana Iório Castanheiro (G-UENP/CCP) 
  Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP/CCP- GP:CRELIT) 

 
Esta comunicação tem como finalidade analisar o livro da autora inglesa E.L.James (Erika 
Leonard James), Cinquenta Tons de Cinza. Esta análise será feita a partir de dois pontos de 
vista, a literatura de massa, dialogando com o texto de Muniz Sodré, Best-seller: literatura 
de mercado, e a literatura erótica, contrapondo com o livro Erotismo e literatura, de Jesus 
Antônio Durigan e o texto “Crítica da erótica desbotada”, de Eliane Robert Moraes. O 
referido estudo visa a compreensão das causas de tal sucesso, visto que o livro citado 
alcançou recorde de vendagem no ano de 2012.  A análise levará em conta a literatura de 
Mercado, responsável pela fórmula de sucesso, e a literatura erótica, tema central do livro, 
pois centra-se em cenas de sexo e algumas manifestações incomuns, como o sadismo e o 
masoquismo. Acreditamos, portanto, que este estudo justifique esse boom literário, 
verificando um a um os elementos presentes capazes de causar grande aceitação de 
público. 
 
Palavras-chave: Literatura de mercado. Erotismo. Cinquenta Tons de Cinza. 
 
TRÃNSITO ENTRE NARRATIVAS: O TEMPO E O VENTO DE SOLO DE CLARINETA 

 
Davi Siqueira Santos (UNESP/Assis; Bolsista CAPES) 

Coorientador: Antonio Roberto Esteves (UNESP/Assis) 
 
O romance histórico O tempo e o vento certamente representa, dentro do universo ficcional 
de Erico Verissimo (1905-1975), seu projeto literário mais complexo e extenso. Trata-se de 
uma releitura ficcional da história do Rio Grande do Sul ao longo de trezentos anos de lutas, 
revoluções e transformações. Em seu livro de memórias, intitulado Solo de clarineta, Erico 
também procura fazer um recuo histórico, no entanto, agora não mais com o intuito de 
trabalhar a história de seu Estado, mas sim tendo como preocupação central repensar sua 
trajetória pessoal. Ainda assim, parte de um pressuposto parecido com aquele que construiu 
em O tempo e o vento: a força do passado mítico na construção ou refutação das tradições. 
Desse modo, o memorialista irá rever as gerações de seus antepassados, em seguida se 
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apoiará na figura paterna, para, somente então, concentrar sua reflexão sobre sua própria 
imagem. A presente comunicação visa tecer relações entre o grande romance histórico de 
Verissimo e sua história pessoal, narrada ao longo dos dois tomos de Solo de clarineta.  
Palavras-chave: Erico Verissimo. Solo de clarineta.  Memória. Romance histórico. 
 

MINIFICÇÃO E DISCURSO FILOSÓFICO 
 

Antonio Campos de Lima (UENP-CCP/G/IC-V)  
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
O projeto “Minificção e Discurso Filosófico” se propõe investigar os pontos de contato entre 
o texto minificcional presente na literatura brasileira contemporânea e o discurso filosófico, 
tendo em vista que uma de suas principais marcas é a relação estabelecida entre as 
estratégias ficcionais e o discurso filosófico, no que tange à utilização de formas 
essencialmente reflexivas (formas breves), como as máximas, os aforismos, os apotegmas, 
as sentenças, para a consumação da ficção. Sendo assim, a pesquisa abordará inicialmente 
uma perspectiva diacrônica das formas breves e o contexto de relações das mesmas entre o 
discurso filosófico e literário, apoiada na obra A parte do fogo: uma leitura contextualizante 
da obra de Elias Canetti, de Helena Topa (2003). De posse da leitura exemplar do texto 
dessa autora, as possibilidades de análise e interpretação do texto minificcional se ampliam, 
podendo-se verificar estratégias de inserção reflexiva em uma obra como Os cem menores 
contos brasileiros do século (2004), organizada por Marcelino Freire.  
 
Palavras-chave: Minificção; Discurso Filosófico; Formas breves.  
 

A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM AS FOMES DE SETEMBRO (1991), DE 
MARÇAL AQUINO 

 
Hellen Renata da Silva (G-UENP/CCP) 

Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP/CCP- GP:CRELIT) 
 
A produção contística brasileira contemporânea oferece uma atenção especial aos temas do 
cotidiano. Não por acaso, a violência, especificamente a urbana, apresenta-se como uma 
das suas mais significativas linhas de força. Por isso, a literatura hoje, segundo 
Schollhammer (2011), não é muito diferente nem melhor na relação que estabelece com os 
meios de comunicação, na sua sede de nos superexpor à realidade. A partir desses 
pressupostos, esta comunicação visa apresentar o objeto de estudo de um projeto de 
iniciação científica, que toma como matéria de análise o livro de contos de Marçal Aquino, 
As fomes de setembro (1991). Importante destacar que esta proposta de estudo, ainda em 
andamento, insere-se num projeto maior de pesquisa que tem por objetivo analisar um 
conjunto de obras e autores contemporâneos brasileiros produtores do gênero conto, com 
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obras publicadas entre 1990 a 2010, a fim de investigar como se dá a representação 
discursiva da violência e a forma com que cada autor absorve esta temática. 
 
Palavras Chave: Produção Contística Brasileira Contemporânea. Violência. As Fomes de 
Setembro (1991). Marçal Aquino. 

 
 

STEVENSON SOB AS PALMEIRAS: UM ROMANCE ESCRITO POR UM LEITOR 
 

Elaine Cristina Caron (PG-UNESP/Assis – Bolsista Capes) 
Orientadora: Maria Lídia Lichtscheidl Maretti (UNESP/Assis)  

Coorientadora: Daniela Mantarro Callipo (UNESP/Assis) 
 

Neste trabalho propomos uma leitura do romance Stevenson sob as palmeiras (2000), de 
Alberto Manguel, que enfoca o diálogo intertextual com a obra de Robert Louis Stevenson, 
escritor escocês, famoso, especialmente, por seus romances A ilha do tesouro (1883) e O 
médico e o monstro (1886). O livro de Manguel é um dos oito volumes que compõem a 
Coleção “Literatura ou Morte”, encomendada e lançada pela editora brasileira Companhia 
das Letras entre 2000 e 2001. Na narrativa, o escritor Stevenson se torna personagem de 
uma trama policial. Ele vive, juntamente com sua família, seus últimos anos em Samoa, uma 
ilha do Pacífico Sul, procurando nos ares tropicais tratamento para a tuberculose que o 
atormenta desde a infância. Ao passo que se entrega à escrita de uma nova obra e luta 
contra sua debilidade física, se vê envolvido na morte de uma jovem nativa. A narrativa é 
construída de forma a deixar as linhas entre a realidade e o delírio do personagem cada vez 
mais tênues. Nosso objetivo é observar como esta relação intertextual com a obra de 
Stevenson ultrapassa o limite temático e se configura na própria estrutura narrativa do 
romance de Manguel, revelando o leitor por detrás do escritor. 
 
Palavras-chave: Coleção “Literatura ou morte”, Robert Louis Stevenson, Alberto Manguel, 
intertextualidade 
 

PARA ALÉM DO ROMANCE POLICIAL: GÊNERO POLICIAL E INTERTEXTUALIDADE 
NA OBRA DE RUBEM FONSECA 

 
Priscila Costa Domingues (UNESP/Assis) 

 
Rubem Fonseca é um autor de “mil faces”, pois sua produção não se resume a um único 
gênero: ele já escreveu obras que se “encaixam” na concepção pós-moderna do romance 
histórico e tem diversos títulos que se ligam ao gênero policial, mesmo que de modos 
distintos, o que demonstra o seu hibridismo, prova da sua escrita pós-moderna. Em uma de 
suas “faces”, se olharmos mais atentamente, notaremos a questão da intertextualidade que 
perpassa a obra. Em diversos textos podemos encontrar essas marcas, sendo um exemplo 
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o diálogo que o autor estabelece com outros autores, seja os da tradição literária ou ícones 
da literatura de massa. Independentemente do seu “interlocutor”, Fonseca transforma, 
(re)cria, traz algo novo, tanto que o diálogo se torna tão tênue que pode passar 
despercebido aos leitores desavisados. Utilizando o gênero policial para elaborar uma trama 
que atrai (ou será que trai?) o leitor, o autor rompe as barreiras do policialesco para ir além. 
Seja no romance, fazendo um “jogo” com os nomes: em Bufo & Spallanzani há um Gustavo 
Flávio (seria uma versão abrasileirada de Gustave Flaubert?), no conto “Dia dos 
Namorados”, ocorre a primeira aparição do advogado Mandrake (trata-se de um homônimo 
do ilusionista dos quadrinhos, ou será que ele quer nos iludir?), na crônica “O último 
suspeito”, as “coincidências” também aparecem, não é no nome do protagonista, mas para 
olhos bem atentos ela estará lá.Tendo como base o gênero policial, Rubem Fonseca 
elabora textos em que, independentemente do gênero narrativo, a intertextualidade está 
presente. Os modos como ela se apresenta nos textos policiais do autor, sendo ele pós-
moderno, é o que pretendemos identificar e analisar. 
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Gênero Policial. Rubem Fonseca. 
 

O TRISTE FIM DA PRIVACIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: ANÁLISE DO 
CONTO “FELICIDADE”, DE LUIZ VILELA 

 
Felipe Santos de Torre (PG-UEL)  

Orientador: Luiz Carlos Santos Simon (UEL) 
 

No plano da contemporaneidade, pode-se perceber o importante papel assumido pelos 
textos literários, principalmente as produções contísticas nacionais, uma vez que são 
carregadas de marcas textuais que traduzem, efetivamente, por meio de textos mais 
enxutos, o tempo que foram concebidas. No Brasil, o conto é apontado, principalmente a 
partir da segunda metade do século XX, como um gênero de boa acolhida e projeção, pois 
nesse período surgiu uma quantidade considerável de contistas, cuja qualidade de suas 
produções não passou despercebida. Devido ao “boom” do gênero em pauta, Luiz Vilela foi 
um dos destaques, sobretudo pela maneira particular de expor, dentro de suas tessituras 
narrativas, o comportamento de suas personagens frente aos conflitos atemporais da 
humanidade atrelados ao recorte de seu tempo histórico. Por essa razão, esse trabalho tem 
como pretensão verificar de que maneira o conto “Felicidade”, do consagrado autor referido, 
consegue abarcar a morte alegórica da privacidade enquanto temática, e como as marcas 
textuais de tal narração colaboram para o assunto em questão, tão pertinente ao mundo 
atual.  
 
Palavras-chave: Literatura brasileira. Conto. Luiz Vilela. Privacidade. 
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O ESPAÇO E CRISE DE IDENTIDADE O SOL SE PÕE EM SÃO PAULO, DE BERNARDO 
CARVALHO 

 
Júlio César Alexandre Júnior (PG-UEL) 

 
Publicado em 2007, a obra O sol se põe em São Paulo, de Bernardo Carvalho, é um dos 
romances que, em aspectos recorrentes, traz “o esfumaçamento das fronteiras entre o real e 
o fictício; a narrativa repleta de acontecimentos, desencadeados em rede e profusamente; o 
gosto pelo tom de mistério” (ALVES, 2011, s/p), cuja narrativa, significativamente, apresenta 
traços de romances policiais; personagens desenraizados, cuja identidade apresenta-se 
fragmentada. Uma das tarefas da literatura ao estudar o espaço urbano não é apenas a 
representação ficcional específica, mas, sobretudo, do homem nele inserido, sujeito para 
aquilo que o reserva da sociedade, do tempo, e dos valores que determinam aquele 
universo que vive. Em O sol se põe em São Paulo, uma das características recorrentes na 
obra de Bernardo Carvalho é a aproximação com a realidade, cujo narrador-personagem, 
bem como, das outras personagens que compõe o romance – Jokishi e Setsuko, 
principalmente – são desprovidos de identidade. O presente trabalho tem por objetivo 
investigar e discorrer sobre a obra em questão, de Carvalho, a qual se debaterá sobre o 
espaço urbano, identidade e narrador, este, também personagem central do enredo, o qual 
está inserido em um cenário urbano, visto que, fragmentado, o mesmo é um estranho em 
meio à sociedade a qual vive a perambular. 
 
Palavras-chave: O sol se põe em São Paulo. de Bernardo Carvalho.Cenário urbano. 
 
 

A RELAÇÃO ENTRE A LITERATURA E A VIOLÊNCIA NA PRODUÇÃO CONTÍSTICA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 
Letícia Thayná Barboza (G-UENP/CCP) 

 Flávia Eloisa dos Santos (G-UENP/CCP) (G-UENP/CCP) 
Orientador: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP/CCP- GP:CRELIT) 

 
Partindo do pressuposto de que a violência, especificamente a urbana, é um dos temas que 
ganha destaque na narrativa contemporânea brasileira, esta comunicação tem como 
propósito apresentar o objeto de estudo de um dos projetos de pesquisa vinculado ao GP 
CRELIT, orientado pela Profa. Ana Paula F. Nobile Brandileone, o qual tem como objetivo 
analisar um conjunto de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 a 2010, a 
fim de identificar como se dá a representação da relação entre a literatura e a violência, isto 
é, como cada autor absorve a temática e elaboram seus escritos, a partir de referenciais 
teóricos sobre a literatura brasileira contemporânea e estudos teóricos que analisem a 
produção pós-moderna. Além disso, o projeto visa ainda contribuir para a produção de 
fortuna crítica sobre as obras a serem analisadas. São os objetivos, metodologias, autores e 
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obras escolhidas, assim como os resultados esperados por esse projeto de pesquisa, o que 
se propõe a apresentar. 
 
Palavras-chave: Representação da Violência. Contos Brasileiros Contemporâneos. Os lados 
do círculo (2004),  Amílcar Bettega. Brincar com armas (2000), Pedro Rodrigues Salgueiro. 
 

EM DEFESA DE CAIM: O MITO BÍBLICO SOB A ÓTICA IRÔNICA E BEM-HUMORADA 
DE JOSÉ SARAMAGO 

 
Delba Tenorio Lima Patriota Villela (G-UENP/CCP) 

Orientador: Marcos Hidemi de Lima (UENP/CCP) 
 
Esta comunicação pretende estabelecer uma leitura comparativa entre a versão paródica do 
mito bíblico de Caim, efetuada por José Saramago, em seu romance Caim (2009) e o texto 
sobre o primogênito de Adão e Eva, presente em Gênesis. O trabalho tem o intuito de 
analisar a figura mítica de Caim, de acordo com o Antigo Testamento, como sujeito que 
comete o primeiro homicídio na história da humanidade e, na releitura de Saramago, como 
sujeito que é chamado a dar conta de seu ato pecaminoso, levando-o a ser protagonista de 
sua própria história e a escarnecer de seu criador. Além disso, do olhar irônico e humorado 
de Saramago, um personagem mítico da tradição oral judaica, Lilith, vem ao encontro do 
protagonista, deixando o romance ainda mais inquietante. Nesse trabalho sobre essa 
narrativa que reconta com bom humor, mordacidade e acidez uma passagem bíblica 
bastante conhecida, o resultado a ser alcançado vem a ser a apresentação do confronto 
entre a apreensão religiosa do texto sagrado e a atitude de desconstrução de textos da 
tradição judaico-cristã efetuado pela prosa saramaguiana.    
 
Palavras-chave: Caim. José Saramago. Literatura. Mito. Desconstrução textual 

 
QUANDO O VERBO (O TEXTO) SE FAZ CARNE NO MEU CONTEXTO, NO MEU TEMPO 

E NA MINHA GERAÇÃO 
 

Delba Tenorio Lima Patriota Villela (UENP/CCP)  
Orientadora: Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP)  

 
Esta comunicação tem o propósito de apresentar uma reflexão, à luz da Análise do Discurso 
francesa, da obra Lavoura Arcaica, do escritor Raduan Nassar, em que o autor romanceia 
sobre uma família com ascendência libanesa que, pela força patriarcal, tenta impor, à nova 
geração, a ideologia, a cultura e os costumes de outrora. Tal situação levará o protagonista 
André a sair de casa em busca de novos ares e conhecimentos, gerando muita tensão e 
tragédia à família. Além disso, o romance dialoga com “A parábola do filho pródigo”, porém 
desconstruindo o texto original de Lucas 15; também cita versos do Alcorão para afirmar a 
voz tradicional. Diante da problemática que o leitor percebe, é mister perguntar: até onde é 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a2

5
 

possível dialogar entre o passado e o presente sem ferir as vozes que discursam, inferindo 
significados e sentidos em um novo tempo e contexto? 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Intertextualidades. Lavoura Arcaica. 

 
MONGÓLIA, O FILHO DA MÃE E O SOL SE PÕE EM SÃO PAULO: VISÕES DO 

TRÁGICO NA ESCRITA DE BERNARDO CARVALHO 
 

Janaína Michele da Silva (UENP/CCP) 
Orientador: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP/CCP- GP:CRELIT) 

 
Breve reflexão sobre o modo como Bernardo Carvalho incorpora à sua produção o tema do 
trágico, a partir da apresentação dos romances Mongólia, O filho da mãe e O sol se põe em 
São Paulo. Nestas obras a temática do trágico se apresenta de forma inequívoca, revestida 
por uma nova forma, um novo caráter, numa relação direta com o destino das personagens. 
Além desse traço de vinculação com o destino, percebe-se que a marca do trágico na 
narrativa contemporânea permeia muitas evocações representativas da tragédia clássica, 
como a presença do herói, as representações das máscaras e a relação entre a morte e 
justiça. 
 
Palavras-chave: Trágico. Tragédia. Narrativa contemporânea. Bernardo Carvalho. 

 
NOLL E SEU DUPLO: ALTERIDADE E ERRÂNCIA EM BERKELEY EM BELLAGIO 

 
Gustavo Ramos de Souza (PG-UEL)  

Orientador: Regina Célia dos Santos Alves (UEL) 
 
João Gilberto Noll é, sem dúvida, um dos escritores mais prolíficos da literatura brasileira 
contemporânea. Desde 1980, quando publicou O cego e a dançarina, até a publicação em 
2012 de Solidão continental, o leitmotiv da obra de Noll tem sido o desenraizamento do 
homem pós-moderno, desprovido de quaisquer referências, como nome, família, crença, 
nacionalidade etc., deslocando-se, portanto, à procura de uma identidade. Tal errância, 
tematizada exaustivamente ao longo de sua obra, não deve ser tomada meramente como 
sintoma da dissolução das utopias e da fragmentação do eu na dita pós-modernidade, visto 
que reflete também a própria condição literária, uma vez que guarda afinidades com os 
conceitos de fala errante e de morte dupla, conforme postula Maurice Blanchot em O espaço 
literário, no que diz respeito à fala fora de si mesma e à projeção do eu no “espaço da 
morte”, respectivamente. Isso significa que a busca de si mesmo, no plano do conteúdo, 
revela um movimento de duplicação do eu, no plano da atividade literária; em outras 
palavras, a condição de seus personagens, exilados, desenraizados, reflete tanto a própria 
condição de sua escrita “em trânsito”, como também o movimento de imersão do autor 
dentro da própria obra. Assim, a errância que caracteriza a própria experiência literária 
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torna-se também conteúdo ficcional, através da técnica de mise en abyme, quando, por 
exemplo, Noll duplica-se dentro de sua própria obra, como ocorre no romance Berkeley em 
Bellagio (2001). Nesse sentido, a fim de se demonstrar de que maneira isso se caracteriza 
na obra de Noll, os aportes teóricos serão encontrados, sobretudo, em O espaço literário 
(1987), de Maurice Blanchot, e Estrangeiros para nós mesmos (1994), de Julia Kristeva. 
 
Palavras-chave: João Gilberto Noll. Duplo. Errância. 

 
SOLIDÃO E VELHICE EM “A CORRUÍRA AZUL”, DE DALTON TREVISAN 

 
Laura Geraldo Martins Marafante (PG-UEL) 

Orientador: Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello (UEL) 
 
O presente artigo discorre sobre o conto ”A corruíra azul”, do escritor curitibano Dalton 
Trevisan, no qual retrata a condição solitária da personagem idosa, Seu João, abandonada 
pela família em um hotel durante uma viagem à praia. A temática da solidão estende-se a 
diversos contos de Dalton Trevisan e pode ser identificada em situações distintas. Neste 
artigo, a solidão da personagem apresenta-se como uma dessas situações causadas tanto 
pelo descaso e pelo abandono diante da velhice, como do próprio sentimento de 
mortalidade e solidão diante de um corpo, que se apresenta cada vez mais frágil e 
deteriorado. A análise do conto será feita diante do discurso do narrador e do enunciador, 
que, por vezes, se distinguem em uma sutil comicidade, diante de um contraponto feito na 
narrativa por eufemismos e por hipérboles. A partir desses diferentes discursos produzidos, 
tanto pelo narrador quanto pelo enunciador, serão levantadas considerações acerca do 
tema da solidão e da velhice na obra trevisaniana, sobretudo no conto em questão. Esse 
trabalho terá como base teórica principal a Semiótica Discursiva, também conhecida por 
Semiótica greimassiana. 
 
Palavras-chave: ”A corruíra azul”. Dalton Trevisan.Semiótica discursiva. 

 
O PAPEL DE HELENA 

 
Isis Mendes de Oliveira Manesco (UENP/CCP) 

Orientador: Marcos Hidemi de Lima (UENP/CCP) 
 
Essa comunicação relaciona-se à discussão da mudança de classe socioeconômica da 
personagem Helena, do romance homônimo(1876), de Machado de Assis, apresentando 
adúbia e complexa atuação da protagonista no romance.Mediada pela lógica do favor 
existente em relacionamentos amorosos, essa temática da ascensão social dessa narrativa 
comparece noutras obras de Machado, a ponto de poder se afirmar que tal assunto se torna 
recorrente em muitas de seus romances posteriores. Nessa linha de raciocínio, objetiva-se 
evidenciar e aclarar o “papel” desempenhado por Helena na obra,qual seja o de moça pobre 
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– filha natural –,que muda de vida,ao ser reconhecida em testamento como herdeira, e 
segue dentro do enredo tentando se encaixar em cada lugar em que é posta, o que 
evidencia a inexistência de um espaço adequado para as pessoas de condição econômica 
inferior na classe senhorial de então.Para subsidiar esse trabalho, elegeram-se leituras 
relacionadas a questões sobre mudança de classes sociais, a lógica do favor no século XIX 
e também ao papel da mulher da época, no intuito de buscar identificar as máscaras sociais 
que a personagem machadiana acaba assumindo para poder figurar na alta sociedade.  
 
Palavras-chave: Machado de Assis.Helena. Classes sociais. Lógica do favor. 
 

LITERATURA E VIOLÊNCIA SOCIAL: ASPECTOS DA NARRATIVA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

 
Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP-CRELIT/ FA) 

Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP-CRELIT/ FA) 
 
Considerações sobre o projeto de pesquisa A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA 
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA, da Linha de Pesquisa 1 do GP CRELIT, 
que tem como objetivo verificar a representação da violência na produção literária brasileira 
contemporânea, compreendendo o período 1990-2010, de forma a apontar questões sociais 
complexas que constituem o perfil dos leitores atuais. Sobre o termo “violência”, entendem-
se, aqui, as formas de pressão, coerção ou mesmo exclusão permeadas pela imposição da 
força física ou psicológica, de modo a causar danos aos indivíduos que a sofrem. Em uma 
sociedade multifacetada como a brasileira, preocupada com processos de inclusão cada vez 
mais amplos de camadas diversas da população, entender os mecanismos de 
representação explicitados ou indiciados na Arte, no caso, especificamente, a Literatura, traz 
à tona não só elementos subjacentes ao tecido social, mas também esclarece as relações 
de poder que permeiam as concepções e ações dos indivíduos. Como escopo do 
levantamento e da análise pretende-se, em termos gerais, compor um banco de dados 
digital disponível a pesquisadores em nível de pesquisa básica e avançada que se 
interessem pelos temas: literatura, leitura, identidade, violência. 
 
Palavras-chave: Narrativa contemporânea. Violência Social. Recepção. 

 
“SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: O ITINERÁRIO DE UM PASSEIO PELA 

SEBASTIANÓPOLIS DE ADELINO MAGALHÃES 
 

Stela de Castro Bichuette (UNICENTRO) 
 

A linguagem diferenciada e, muitas vezes, considerada de difícil compreensão por conta da 
escrita atomizada, fragmentada, profundamente subjetiva e intimista são características 
sempre elencadas pela crítica literária quando se estuda a narrativa de Adelino Magalhães 
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(1887-1969). Conquanto, esses aspectos estejam presentes em grande parte da contística 
de Magalhães, outros pontos merecem ser pontuados para que a obra não seja vista 
apenas como um conjunto de experimentações estéticas. Por essa via, o que se pretende é 
analisar o conto “A rua”, presente na coletânea de contos Visões, Cenas e Perfis (1918), 
tendo como ponto de partida a narrativa diferenciada mas que não se encerra nela mesma 
como ponto principal, ou seja, é através dela e não somente por ela que se emergirão 
questionamentos sobre o passeio existencial e sem fim pela rua, pela cidade e pela 
subjetividade do homem perdido na multidão. 
 
Palavras-chave: Adelino Magalhães. “A rua”. Subjetividade. 
 

AS CONDIÇÕES FEMININAS EM LUIZ ANTÔNIO DE ASSIS BRASIL 
 

Vicentônio Regis do Nascimento Silva (PG-UEL) 
Orientadora: Sonia Pascolati (UEL) 

 
Seguindo as reflexões de Simone de Beauvoir – para quem não se nasce mulher, mas 
torna-se mulher – Pierre Bourdieu analisa os complexos mecanismos de construção da 
dominação masculina por meio da qual, em estratégias reiteradamente repetidas de 
submissão simbólica, à mulher destinam-se lugares secundários ou irrelevantes nas 
relações sociais, políticas, religiosas, intelectuais e artísticas. Buscando decifrar a condição 
feminina em três títulos de Luiz Antônio de Assis Brasil lançados na primeira década do 
século XXI – “O pintor de retratos” (2001), “A margem imóvel do rio” (2003) e “Música 
perdida” (2006) – iniciam-se os esforços investigativos com a finalidade de identificar, 
mapear, analisar e refletir sobre os posicionamentos grupais e os papéis sociais ocupados 
pelas mulheres na trilogia do romancista gaúcho que, embora atrele os enredos à temática 
central das rupturas entre o arcaísmo e a modernização nas relações artísticas, científicas e 
políticas, salienta as divergências entre o discurso modernizante e a prática arcaizante nas 
relações com e para as mulheres. O objetivo geral da investigação consiste em examinar os 
papéis das mulheres na transição dos séculos XIX-XX. 
 
Palavras-chave: Luiz Antônio de Assis Brasil. Condição feminina.Séculos XIX-XX. 
 
RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL NO ROMANCE FICCIONAL DE JOSÉ J. 

VEIGA (1989) 
 

Cíntia de Vito Zollner (UNESP/Assis) 
 
Na fronteira da Bahia com Alagoas, Canudos é o cenário principal presente no romance A 
Casca da Serpente, do escritor goiano José J. Veiga (1989). No presente romance, o autor 
reconstitui a história de Canudos, atribuindo sua versão dos momentos finais da guerra que 
lá se deflagra, contra as tropas governistas. Partindo de fatos históricos reais e 
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culturalmente propagados durante décadas, o autor (o narrador) atribui sua nova versão 
para o momento crucial de Canudos, que passa a ser revisto no contexto da metaficção 
historiográfica: O Antônio conselheiro, recriado no âmbito ficcional do autor, não somente 
sobreviveu a guerra como também tornou-se um aventureiro, seguindo sertão afora com seu 
bando, na reconstrução de uma nova  “Canudos”. A narrativa apresenta características de 
verossimilhança. No presente romance, histórico ficcional, o autor, curiosamente, rompe 
com padrões políticos, meramente ‘opressivos’, apresentando ao leitor uma possibilidade de 
reflexão acerca da condição universal, ligada intimamente ao contexto cultural e histórico, 
que abrange a condição humana. 
 
Palavras-chave: Romance pós-moderno. José J. Veiga. Narrador. Metaficção historiográfica. 
L. Hutcheon. 
 

ANÁLISE DAS VÁRIAS FACETAS APRESENTADAS PELO MITO LITERÁRIO DON 
JUAN E SUA REPRESENTAÇÃO IDEOLÓGICA NO IMAGINÁRIO POPULAR, TENDO 

COMO ANALOGIA O FILME DON JUAN DE MARCO 
 

André Garcia Martins (UENP/CCP- ICV) 
Orientador: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Esta comunicação tem como escopo realizar uma releitura de um dos Mitos do 
Individualismo Moderno: O Donjuanismo. Para isto nos valeremos de algumas edições 
literárias que abordem a figura de Don Juan, com o intuito de realizar uma dialética que 
contemple os vários momentos e as diversas variantes que os diferenciam. Cumpre 
ressaltar que o produto final será confrontar as abordagens sobre este mito com o filme Dom 
Juan de Marco, procurando estabelecer uma leitura dos símbolos contidos na produção que, 
por sua vez, levam à desconstrução e inversão de valores dentro da trama, que por meio do 
percurso gerativo do sentido produzirá um efeito final modificado, transmutado, ou seja, 
dentro do corpus do qual é feito a obra pode-se extrair múltiplas leituras, um quase sem-
número de dialogismos pertinentes à abordagem proposta.  
 
Palavras-chave: Mito. Don Juan. Dialogismo. 
 

TEM HOMERO NO JORNAL: A CRÔNICA MACHADIANA E A CULTURA CLÁSSICA 

Ionara Satin (PG-UNESP/Assis-Bolsista CAPES) 
Orientadora: Daniela Mantarro Callipo (UNESP/Assis) 

 
Se comparada ao romance, à dramaturgia ou à poesia, a crônica não oferece cenários 
sublimes, carregados de adjetivos e períodos cadentes, fala do “miúdo” e mostra uma 
grandeza, a beleza de um singular jamais suspeitado. (CANDIDO, 1992). Machado de Assis 
é um notável representante desse gênero: em suas crônicas, tece o dia-a-dia da cidade, por 
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meio de uma linguagem intertextual e marcada pela oralidade. Dialoga com outras culturas e 
literaturas, dentre elas a cultura clássica. O surpreendente é pensar como um gênero tão ao 
“ao rés-do-chão” absorve a alta literatura grego-latina. Para tentar responder a essa 
pergunta, nessa comunicação será analisada a crônica do dia 26 de junho de 1892 
publicada, primeiramente, por Machado de Assis na coluna “A Semana” do jornal Gazeta de 
Notícias. Nesse texto, o cronista fluminense dialoga com a epopeia bélica de Homero, a 
Ilíada. Sendo esse diálogo estabelecido em um texto cujo habitat é o jornal, deve se levar 
em consideração a relação desses intertextos com os acontecimentos do momento em 
questão e, obviamente, os leitores da época. 
 
Palavras-chave: Cultura Clássica. Crônicas. Machado de Assis. Intertextualidade. 
 

TEOREMA – ALÉM DO AMOR, ALÉM DA VIDA, ALÉM DA MORTE: DOM PEDRO I E 
INÊS DE CASTRO SOB A LENTE DE HERBERTO HÉLDER 

 
Luiz Adriano Morganti (PG-UENP-CP/ GP: EDITEC) 

Orientadora: Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR-CP/ GP: CRELIT) 
 
Exigindo que o leitor seja realmente participante da construção da narrativa, há uma 
subversão da mesma. O autor português, Herberto Hélder, rompe o horizonte de 
expectativas do leitor com repertório sobre a história de D. Pedro I de Portugal e D. Inês de 
Castro e também instiga o leitor incauto a se interessar pelo tema em pauta.  Ao inverter o 
foco narrativo (o esperado seria que o narrador fosse um dos protagonistas, Pedro ou Inês), 
quem se destaca ao narrar é Pero Coelho, algoz da amante do rei. Tais estratégias 
estilísticas e narrativas irão permitir a fruição estética do leitor, na linha do que é 
preconizado por Roland Barthes. Por se tratar de um texto que dialoga com grandes autores 
e obras bastante representativas da Literatura de Língua Portuguesa é que se justifica a 
pesquisa, de caráter bibliográfico e que teve como principal suporte teórico obras de Antonio 
Roberto Esteves, Teresa Cristina Cerdeira, Joaquim Romeiro Magalhães,  Margarida 
Calafate Ribeiro e Ana Paula Ferreira. Vale ressaltar que o corpus da obra, o conto 
“Teorema”, é pouco conhecido por leitores brasileiros, tratando-se, portanto, da divulgação 
de um texto primoroso e instigante. 
 
Palavras-chave: Narrativa de Extração Histórica. Teorema. Literatura Contemporânea. 
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O MEDO DO ESPELHO: O DRAMA DE UMA VELHA NARCISISTA EM AS HORAS NUAS 
DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 
Carolina Montagnini do Nascimento (PG-UE) 

 
Este trabalho deriva do resumo de um dos capítulos de minha monografia sobre finitude e 
velhice no romance “As horas nuas” da escritora Lygia Fagundes Telles. O ponto chave 
desta análise é a discussão sobre o narcisismo tendo como base o livro “O segundo sexo” 
de Simone de Beauvoir, e o estudo da personagem Rosa Ambrósio, do romance já citado, 
como uma narcisista beirando seus sessenta anos e enfrentando seu envelhecimento e a 
decadência de sua beleza, da qual tanto dependia em sua carreira de atriz, de forma 
melancólica. A conclusão desta análise volta-se para a maneira como a escritura de Lygia 
Fagundes Telles se compromete com a tarefa, pela própria autora impostada, de buscar as 
aflições humanas e reinterpretá-las a uma maneira mais esperançosa, ainda mais no caso 
da mulher, e neste em especial o de uma mulher que enfrenta a perda da beleza tão 
apregoada como necessária para uma mulher.  
 
Palavras-chave: Mulher. Narcisismo. Velhice. 
 

SÁTIRA E DISTOPIA EM FAZENDA MODELO, DE CHICO BUARQUE 
 

Sandro Viana Essencio (UNESP-Assis) 
Orientador: Benedito Antunes(UNESP-Assis) 

 
Este trabalho volta olhares aos aspectos da literatura formativa de Chico Buarque, em 
especial ao seu primeiro trabalho em prosa, Fazenda Modelo – novela pecuária, de 1974. A 
sátira e a distopia, colocadas em destaque, conferem ao trabalho uma dinâmica de 
percepção aguda das contradições sociais representadas nesta obra, suas peculiaridades 
formais incorporam a crítica feita à realidade social à estrutura própria da novela. Para 
compreender tais peculiaridades é preciso ocupar-se das tensões existentes entre os 
gêneros que compõem a tradição da prosa e, tecidas de maneira satírica e paródica, vão 
integrar a obra. Dialogando com a literatura distópica – sobretudo, Aldous Huxley e George 
Orwell – o autor imprime a essa tradição ritmo e cor tipicamente nacionais, trazendo à tona 
muitas das contradições da vida em nossa sociedade, compondo uma avaliação dos dez 
anos de governo militar e alertando para as possíveis consequências desse tipo de 
ideologia. Valemo-nos das leituras e conceitos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin, além 
das possibilidades de compreensão da literatura pós-moderna, mostrando como nesse livro 
Chico Buarque antecipa alguns recursos que encontrariam solo fértil em sua obra posterior. 
 
Palavras-chave: Fazenda modelo. Chico Buarque. Sátira. Distopia, 
 

EM NOME DO PAI 
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 Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCP/GP:CRELIT) 

 
Esta comunicação analisa a derrocada da ordem patriarcal, no romance S. Bernardo (1934), 
de Graciliano Ramos, representada pela ausência da figura do pai, transformando Paulo 
Honório, narrador-personagem do romance, num homem perplexo que se autointitula 
“iniciador de uma família” e busca reviver o período áureo da cena patriarcal por meio do 
emprego do artifício da escrita memorialística. Há que se observar que nesse flanco aberto 
pelo pai ausente, a importância de Madalena, principal protagonista feminina da trama, 
tende a aumentar, a ponto de pôr em xeque a validade da lógica masculina. Para essa 
abordagem do romance graciliânico, empregam-se, sobretudo, as considerações de Roberto 
Reis (A permanência do círculo, 1987) – centradas em alguns romances escritos nos 
séculos XIX e XX – que afirmam que a sociedade obedece a uma constituição hierárquica, 
predominantemente masculina e patriarcal, sendo que esses traços apresentam homologia 
em obras literárias cujo pano de fundo é a lógica patriarcal. Em suma, tais elementos 
estudados levam à constatação da decadência das velhas oligarquias rurais, coincidindo 
com o declínio doa excessivo poder conferido ao homem, incapaz de encarnar seu papel 
numa nova sociedade que começa a ensaiar seus primeiros passos relativos à igualdade 
entre homens e mulheres.    
 
Palavras-chave: Graciliano Ramos. S. Bernardo. Ordem patriarcal. Figura do pai.  

 

SIMPÓSIO ESTUDOS DA POESIA 
 
Coordenadores: Profª. Dra. Andréia Penha Delmaschio (IFES – Espírito Santo) 

       Prof.  Dr. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP – CCP/GP: CRELIT) 
 

CACASO: PROTESTO ALÉM DO PANFLETO 
 

Davidson Ramos (G-UENP/CCP) 
Orientador: Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Esta comunicação enfoca alguns poemas de Antonio Carlos de Brito (Cacaso), autor de 
grande importância do movimento poético brasileiro que ficou conhecido como Poesia 
Marginal ou Geração Mimeógrafo e tem como objetivo efetuar uma breve definição dessa 
produção poética da década de 1970, detectar alguns de seus preceitos teóricos e situar 
especificamente nalguns poemas de Na corda bamba (1978) algumas formas de burlar a 
censura da época e também fazer velada crítica política por meio de uma linguagem 
bastante metaforizada, no conturbado período histórico brasileiro correspondente ao período 
ditatorial brasileiro (1964-1985), quando a poesia e as produções culturais em geral 
sofreram com as diversas proibições do Estado. Dentro dessa linha de pesquisa, o resultado 
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almejado relaciona-se à demonstração da contemporaneidade da poesia de Cacaso, que 
escapou à efemeridade de muitos escritos de seu tempo, apresentando significação ao leitor 
atual, visto que sua atualidade foi ter conseguido fugir ao mero panfletarismo político. 
 
Palavras-chave: Cacaso. Poesia. Análise. Ditadura.  

 
 

CONTO NONO, OS LUSÍADAS: ASPECTOS SIMBÓLICOS. 
 

Laís Cristina Gonçalves (G-UENP/CCP) 
 Poliana Rodrigues (G-UENP/CCP) 

Orientador: Maria Aparecida Miguel (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 
Este trabalho tem como objetivo revisitar o Canto Nono da epopeia Os Lusíadas da autoria 
de Luis Vaz de Camões. Faremos uma abordagem sobre os aspectos simbólicos contidos 
nesse canto onde, o caráter mítico é utilizado com uma grande fluência dentro da tessitura 
épica. Podemos aferir por meio da critica sobre o autor a citar escritores do porte de 
Joaquim Nabuco, Hernani Cidade entre outros, que Camões usa este espaço que Nabuco 
caracteriza como um dos ‘’Oásis’’ no espaço árido da epopeia para de forma simbólica 
representar a forma com que os Lusitanos se misturam a outros povos miscigenando os 
seus costumes e principalmente a sua língua. O episodio a Ilha dos Amores vai muito além 
do banquete oferecido por Vênus para os ‘’Vencedores’’ navegantes. 
 
Palavras-chave: Os Lusíadas. Canto nono. Aspectos simbólicos. 
 
 

ASPECTOS MINIFICCIONAIS EM PROSAS SEGUIDAS DE ODES MÍNIMAS, DE JOSÉ 
PAULO PAES 

 
Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
A minificção é uma manifestação literária que se realiza, no Brasil, sob formas distintas e 
variadas, como o conto, a crônica e o poema. Essa diversidade de gêneros contemplada por 
uma marca ficcional diminuta ocorre na literatura brasileira do século XX, mais 
especificamente do modernismo para nossa contemporaneidade. Diante disso, encontramos 
em contos de Dalton Trevisan, crônicas de Fernando Bonassi e poemas de José Paulo Paes 
uma busca do ínfimo verbal em expressão literária concisa e certeira. José Paulo Paes, em 
Prosas seguidas de odes mínimas, de 1992, opera de modo especial, trazendo para sua 
lírica elementos memorialísticos, ficcionais e prosaicos. É nesse sentido que esta 
comunicação se insere, a saber: procurando elementos de conjunção entre poesia e prosa 
em um material que pode ser compreendido como parte de um corpus minificcional. Para 
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esse fim, utilizaremos referencial teórico e crítico de Lauro Zavala (Cartografías del cuento y 
la minificción, 2004) e de David Lagmanovich (El microrrelato – teoria e historia, 2006). 
 
Palavras-chave: Minificção. Prosa e poesia. José Paulo Paes. 
 

“ADORMECIDA”, DE CASTRO ALVES: UMA POSSIBILIDADE DE LEITURA 
 

Letícia Jovelina Storto (UENP-CCP) 
 

Este trabalho pauta-se na análise semiótica francesa (greimasiana), a qual se caracteriza 
por examinar os sentidos dos textos dentro de um percurso gerativo de sentido que se 
estabelece em etapas. Nessa perspectiva, objetiva-se verificar a produção de sentido do 
texto partindo-se da análise do nível mais profundo e abstrato até chegar aos elementos 
mais concretos e superficiais. Trata-se de um modelo teórico que descreve o processo de 
significação textual partindo-se de sua estrutura temática de base. Assim, o nosso objetivo é 
efetuar uma análise semiolinguística do poema “Adormecida”, de Castro Alves, presente no 
livro Espumas Flutuantes ([s/d], p.68-69), examinando a produção de sentido por meio do 
estudo de elementos e estruturas intrínsecos ao texto. Para tanto, apresenta-se, 
inicialmente, a Metodologia de Campos Lexicais de Georges Maurand que será adotada 
para o estudo do texto. Por fim, a partir da divisão do poema em campos lexicais, são 
analisados os três níveis do percurso gerativo: fundamental, narrativo e discursivo. Por meio 
da montagem dos campos lexicais e da análise do percurso gerativo de sentido de 
“Adormecida”, verifica-se que há um forte embate entre as isotopias /sedução/ vs. /pureza/, 
oposição que perpassa todo o texto analisado. 
 
Palavras-Chave: Poema. Castro Alves. Adormecida. Análise semiolinguística. 
 

 
A MULHER CONSTRUÍDA COM ENFOQUE NOS ADJETIVOS E SUBSTANTIVOS POR 
CHICO BUARQUE NA POESIA DAS LETRAS DAS MÚSICAS “TERESINHA” (1977) E 

“MEU GURI” (1981): UMA VISÃO ESTILÍSTICA 
 

Marilice Zavagli Marson (G-UENP/CCP/IC-FA) 
  Orientadora: Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 

 
Com o intuito de analisar estilisticamente como a figura feminina é representada nas letras 
de músicas, esta pesquisa centra-se na ênfase que o compositor Chico Buarque, em duas 
de suas composições: “Teresinha” (1977) e “Meu Guri” (1981) dá aos adjetivos e 
substantivos para marcar bem os valores femininos nos contextos de vida da época em que 
as músicas foram feitas. Esta pesquisa caracteriza-se pela verificação dessas categorias 
gramaticais inseridas nas composições, analisando estilisticamente o seu emprego, 
buscando compreender a essência do que a letra das canções passa aos ouvintes. O 
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estudo da Estilística Léxica, que é o foco principal desta pesquisa, dá o suporte necessário 
para descobrir, na poesia dessas letras, o valor das palavras utilizadas na caracterização da 
mulher, no retrato de uma época e dos valores que a sociedade cultua. 
 
Palavras-chave: Chico Buarque. Figura feminina. Teresinha e Meu guri. 

 
ANÁLISE DO DISCURSO IDEOLÓGICO DELINEADO NAS MÚSICAS “AI, QUE 

SAUDADES DA AMÉLIA”, DE MÁRIO LAGO E “DESCONSTRUINDO AMÉLIA”, DE 
PITTY, REFERENTE À REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA EM SEUS 

RESPECTIVOS CONTEXTOS HISTÓRICOS, AS DÉCADAS DE 1940 E 2010, TENDO 
COMO FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A ESTILÍSTICA LÉXICA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

André Garcia Martins (UENP/CCP-ICV) 
Orientadora: Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 

 
Este subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto da professora Dra. Diná Tereza de Brito 
“A alteração da linguagem da produção musical brasileira das décadas de 1970 a 2010, 
relativamente à figura feminina, num enfoque da Estilística Léxica”, objetiva analisar as 
ideologias vigentes quanto à representação da figura feminina em dois contextos históricos 
distintos da sociedade brasileira, de um lado, a década de 1940, quando a mulher ainda era 
tida como objeto passivo de uma sociedade relativamente patriarcal e, de outro, a década 
de 2010, a contemporaneidade, na qual a mulher, com suas árduas conquistas ao longo dos 
anos, vem ganhando cada vez mais espaço em todos os âmbitos da sociedade, tornando-se 
sujeito de suas ações. A análise, tendo como premissa o fato de as letras musicais serem 
finalmente enquadradas no gênero da poesia, será pautada na Estilística Léxica, 
intencionando-se salientar a ideologia discursiva presente nas músicas “Ai, que saudades 
da Amélia”, do sambista Mário Lago e “Desconstruindo Amélia” da roqueira Pitty, no que 
tange à representação da mulher nos seus respectivos contextos abordados pelo presente 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Produção musical brasileira (1970-2010). Estilística léxica. Representação 
da mulher. 
 

 
JOÃO CABRAL DE MELO NETO NA BIBLIOTECA DE GONÇALO TAVARES 

 
Talita Gonçalves de Almeida (G-UEL/ Bolsista Fundação Araucária) 

Orientadora: Telma Maciel da Silva (UEL) 
 
O trabalho que será apresentado aqui é parte da pesquisa realizada em nível de iniciação 
científica, intitulada A literatura Brasileira e as relações intertextuais em Biblioteca, de 
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Gonçalo Tavares. O livro do escritor angolano-português é feito de pequenas narrativas 
cujos títulos são nomes de autores de diversas nacionalidades, sendo que, dez destes 
autores são brasileiros. O recorte para a iniciação abarca somente os escritores brasileiros 
e, este trabalho em específico, tratará apenas de um escritor: o pernambucano João Cabral 
de Melo Neto. Pretende-se compreender em que medida a obra de João Cabral de Melo 
Neto está presente no jogo intertextual provocado por Gonçalo Tavares em sua criação 
literária. Gonçalo Tavares possui, tal como João Cabral de Melo Neto um apreço pela lógica 
e a construção matemática dos textos literários, este dado em comum aproxima a obra dos 
dois escritores. A análise partirá, em grande medida, do diálogo com Uma faca só lâmina 
(ou: serventia das ideias fixas) e passará por outros poemas da obra cabralina aos quais o 
escritor português se refere, seja de maneira implícita ou explícita. 
 
Palavras-Chave: Literatura contemporânea. Biblioteca. Intertexto. João Cabral de Melo Neto. 
 

O OLHAR CONTEMPORÂNEO SOBRE LISBOA NA POESIA DE AL BERTO 
 

Rogério Caetano de Almeida (UTFPR/CTBA) 
 
Este trabalho desenvolve uma análise da paisagem de Lisboa construída pelo poeta Al 
Berto (Alberto Raposo Pidwell Tavares) em seu livro intitulado Horto do Incêndio. O poeta 
sequencia a cidade em quatro poemas intitulados Lisboa, grafados com letra minúscula, e 
enumerados em ordem crescente (lisboa 1, lisboa 2, lisboa 3 e lisboa 4). A estrutura 
construída pelo artista é similar à adotada pelo cinema: a fragmentação das paisagens da 
cidade ocorre com recortes estilísticos, semânticos e da própria paisagem. Além da pós-
modernidade inerente à sua obra através da quebra do sequenciamento das imagens e da 
linguagem, as referências intertextuais utilizadas pelo autor constroem um elo entre a 
paisagem portuguesa de agora com a de outrora. Todos esses fragmentos da cidade serão 
analisados numa perspectiva comparativista, pois o autor constrói intertextualidades óbvias 
com Camões, Cesário Verde, Fernando Pessoa e outros autores. Além dessas 
comparações ainda não serem apontadas pela crítica, o texto faz a voz do poema dialogar 
com a cidade, com a tradição, com um interlocutor qualquer ou consigo mesmo. Tudo isso 
seria uma espécie de monólogo sobre a cidade? Típica da pós-modernidade é a construção 
de discursos outros sobre o mundo e o indivíduo. Este trabalho reflete sobre essas questões 
a partir de uma leitura sobre uma polifonia monofônica, ou sobre uma monofonia polifônica, 
oximoros característicos do presente.  
 
Palavras-chaves: Al Berto. Horto do Incêndio. Polifonia versus Monofonia. 
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CANTIGAS DE ESCÁRNIO E MALDIZER: UM DIÁLOGO ENTRE A HISTÓRIA E A 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Sandra Lamar (G - UENP/CCP) 

Regimara Maria de Souza (G - UENP/CCP) 
Orientadora: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Este trabalho tem como escopo retomar a literatura produzida na Idade Média, mais 
especificamente o Trovadorismo, por meio da retomada das Cantigas de Escárnio e 
Maldizer. A ênfase desta comunicação será o contexto histórico filosófico social do período 
Trovadoresco contido nas letras destas cantigas e realizar uma abordagem dialógica com 
letras de musicas contemporâneas que se utilizem dos mesmos mecanismos para realizar 
criticas sociais. As cantigas de Escárnio e Maldizer são consideradas gêneros satíricos, que, 
com humor, satirizam a vida política e social com recursos poéticos inovadores. Utilizaremo-
nos letras de musica popular brasileira para contrapor com as cantigas de Escárnio, as 
quais fazem uma sátira sutil a determinados elementos da sociedade, e letras do Rock 
Nacional dos anos 80 para dialogar com as cantigas de Maldizer visto que seu teor é mais 
claro e direto, e não poupa a identidade do ser criticado.  
 
Palavras-chave: Trovadorismo. Cantigas de Escárnio e Maldizer. Dialogismo. 
 

A BUSCA DA IDENTIDADE NO POEMA “AUTO-RETRATO”, DE CECÍLIA MEIRELES 
 

Roberta Donega Silva (G -UNESP/Assis; Bolsista Capes) 
 Orientadora: Ana Maria Domingues de Oliveira (UNESP – Assis) 

 
Segundo alguns críticos tradicionais, Cecília Meireles tinha um posicionamento neutro e 
universal em seus poemas, ou seja, seus temas principais seriam a efemeridade da vida, 
transcendência do ser e o mar, entre outros. Dessa maneira, a discussão acerca do ser 
feminino não teria sido uma das preferências da poetisa. Isso se deve ao fato de que, na 
visão desses críticos, não era possível perceber a inserção do corpo feminino nos poemas 
cecilianos, bem como as questões pessoais e sociais das mulheres. Apesar de esta visão 
ter sido amplamente cristalizada ao longo do tempo, tentaremos mostrar com este trabalho 
que há outros modos de ver a poesia de Cecília, revelando que há sim a representação da 
mulher em sua obra. Para isso, será usada a crítica feminista, procurando olhar o poema de 
autoria feminina com a temática centrada no ser mulher. O poema em questão traz 
questionamentos sobre a identidade do eu lírico feminino, como, por exemplo, a 
impossibilidade de ser apenas uma diante da multiplicidade da vida. 
 
Palavras-chave: Cecília Meireles. Poesia brasileira. Representação feminina. 
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O IV CANTO D’OS LUSÍADAS E SUAS INTERTEXTUALIDADES DIALÓGICAS AFINS 
Antonio Campos de Lima (G-UENP-CCP) 

Solange Godoi Felício (G-UENP-CCP) 
Orientadora: Maria Aparecida de Fátima Miguel (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Esta comunicação tem como objetivo dialogar três textos escritos em épocas diferentes, 
mas com uma temática em comum. Para que realizemos esta abordagem Intertextual 
utilizaremos-nos de fontes teóricas tais como o Dialogismo, termo usado por Mikhail Bakhtin, 
além dos estudos que versam sobre a Intertextualidade na concepção de Julia 
Kristeva.Dialogaremos os textos: A fala do Velho do Restelo, presente no Quarto Canto de 
Os Lusíadas, onde percebemos a fala retrógrada da personagem que critica a ambição do 
povo português, que os levaria a perda de muitas vidas. Em contraponto à visão Camoniana 
faremos uma abordagem Intertextual com o texto de Fernando Pessoa extraido da Epopéia: 
Mensagem; demoninado Mar Português, cujo teor dignifica os feitos lusitanos numa 
negação a fala do Velho de Restelo. Em ultima estançia faremos uma re-leitura da tematica 
por meio do poema do escritor contemporâneo; José Saramago denominado Fala do Velho 
do Restelo ao astronauta. Procuraremos mostrar os vacos contidos nestes três textos, onde 
eles realizam leituras em comum, bem como onde apresentam dissonâncias. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Intertextualidade. Os Lusíadas. 
 

O HAICAI EM BANDEIRANTES 
 
Neila Martelli Toledo de Campos( PDE/SEED) 

Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 

Esta é uma comunicação centrada em um projeto maior do PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional) que tem como tema central o estudo do haicai no Brasil e em 
Bandeirantes, com os alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Cyríaco 
Russo, em Bandeirantes. Este projeto destina-se a incentivar os alunos a ler e a produzir 
poemas, em especial o haicai. Os alunos foram apresentados pela professora a esta 
modalidade poética da seguinte forma: foi apresentada a história do haicai,bem como sua 
trajetória ,iniciando-se no Japão, passando pela Europa,até chegar ao Brasil, e 
principalmente, em Bandeirantes.Em Bandeirantes há muitos haicaístas,em especial a 
escritora Neide Rocha Portugal,e espera –se que os alunos,ao tomarem conhecimento 
desta realidade no município, sintam –se estimulados a produzir seus próprios 
textos.Pretendemos,ao final deste projeto,lançar um livro de haicais com os alunos do 
colégio. Os alunos estão, no momento, em fase de produção de haicais. Espera-se que, ao 
final desta comunicação, todos sejam conhecedores do projeto que estamos realizando com 
os alunos do Colégio. 
 
Palavras – chave: Haicai. Poesia. Leitura. 
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POESIA, VOZ E PERFORMANCE: UM ESTUDO DAS PAIXÕES NO FADO PORTUGUÊS 
 

Thays Caroline Barroca Ribeiro Morettini (PG-UEL) 
Orientador: Luiz Carlos Migliozzi (UEL) 

 
Este artigo se apresenta como sendo um projeto de estudo inicial, o qual tem por objeto de 
pesquisa a obra poética Versos (1997) da fadista Amália Rodrigues (1920-1999). Busca-se 
compreender a expressão musical do fado enquanto poesia nas canções do fado português. 
Neste estudo, a voz em performance é compreendida como um gesto de arte, uma 
expressão essencialmente poética. Deve-se ressaltar que este artigo buscará compreender 
o fado como criação poética e, sobretudo, como estado de arte, que se aprofunda em linhas 
temáticas da canção, enquanto texto poético, que expressa os estados de alma de um "eu", 
em que se sobressaem os estados de alma da paixão, a melancolia, a solidão, a tristeza; 
dentre outros estados do ser que, uma vez articulados na canção do fado, sugerem a 
expressividade de um fazer poético. Os procedimentos metodológicos serão desenvolvidos 
em categorias de estudo: a) O Fado música e canção; b) O Fado como arte performática; c) 
O Fado e o estudo das paixões e d) O Fado como poética da voz. Para executar este estudo 
será necessário recorrer à análise da canção do fado, tendo em vista um olhar que se 
aprofunde sobre a expressão poética da voz em performance no fado português. 
 
Palavras-chave: Poesia. Voz. Performance. Fado.  
 

REFLEXÕES SOBRE A POÉTICA DOS GÊNEROS A PARTIR DE “O CASO DO 
VESTIDO”, DE DRUMMOND 

 
Sonia Pascolati (UEL) 

 
“O caso do vestido”, texto de Carlos Drummond de Andrade, é, no fundo, um caso de teoria 
literária: trata-se formalmente de um poema, mas que incorpora uma fórmula equivalente ao 
célebre “era uma vez...”, marca indelével do épico, e ainda lança mão do diálogo e da 
tensão dramática no desenrolar desse narrar-dramático-subjetivo – ousando, aqui, um tal 
neologismo. Trata-se claramente de um exemplo moderno da impureza dos gêneros, 
aspecto abordado em minha análise, mas também um caminho para pensar que as 
interseções entre os gêneros têm aberto inúmeros veios para investigação teórico-crítica, 
dentre os quais destaco o conceito de teatralidade, que, segundo o Léxique du drame 
moderne et contemporain (2010, p. 214), ultrapassa o terreno do dramático, pois “[...] est 
théâtral ce qui veut et peut être théâtre”. Essa a leitura que proponho do poema de 
Drummond: criação da qual participam traços estilísticos dos três gêneros e no qual a 
teatralidade está latente. 
 
Palavras-chave: “O caso do vestido”. Carlos Drummond de Andrade. Fusão de gêneros 
literários. 
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“AS COISAS SEM IMPORTÂNCIA SÃO BENS DE POESIA”: AS GRANDEZAS DO 
ÍNFIMO NA POÉTICA DE MANOEL DE BARROS 

 
Júlio César Alexandre Júnior (PG-UEL) 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a poética barrense sob a perspectiva das 
grandezas ínfimo, isto é, verifica-se em obras de Manoel de Barros que o eu lírico estima 
aquilo que a sociedade e poetas, que valorizam o belo, desprezam. Assim, na obra Matéria 
de Poesia, do referido autor, em um dos poemas iniciais, o eu lírico afirmará, portanto, que 
“Tudo aquilo que a nossa/ civilização rejeita, pisa e mija em cima,/ serve para a poesia” 
(BARROS, 2010, p. 146). Em um estudo realizado sobre Baudelaire, Walter Benjamin atesta 
que “os poetas encontram na rua o lixo da sociedade e a partir dele fazem sua crítica 
heroica” (BENJAMIN apud STESSUK, 2007, p. 09). Segundo Castro (1992), Manoel de 
Barros, “ao afirmar essas posturas, o poeta subentende a proposta do outro mundo, onde a 
liberdade do inútil transpareça além do jugo do lógico, do bem-feito, do deduzido” (CASTRO, 
1992, p. 35). Assim, para a presente pesquisa, selecionamos poemas significativos das 
obras do referido autor os quais tratarão da temática da estima ao ínfimo. 
 
Palavras-chave: Manoel de Barros. Matéria de poesia. A estética do ínfimo. 
 

DE COMO O LÍRICO HABITA O DRAMÁTICO, ALTERANDO-LHE A NATUREZA 
(CONSIDERAÇÕES ACERCA DE ANTES DO FIM, DE MARCELO BOURSCHEID) 

 
Sonia Pascolati (UEL) 

 
Emil Staiger, em Conceitos fundamentais da poética, argumenta que traços estilísticos dos 
três gêneros (épico, lírico, dramático) participam, em maior ou menor medida, da 
composição de toda e qualquer obra literária; isso porque, em vez de se ater a marcas 
formais, Staiger estabelece traços estilísticos específicos a cada gênero: ao épico, cabe a 
apresentação do mundo; a recordação é a marca principal do lírico; e o traço principal do 
dramático é a tensão. Dessa perspectiva teórica, analisamos o texto dramático Antes do fim 
(2009), do dramaturgo curitibano Marcelo Bourscheid, a fim de analisar como a presença do 
lírico – aqui considerado como a expressão de uma subjetividade que recorda o passado – 
altera formalmente a configuração do drama contemporâneo, contribuindo para a implosão 
da forma pura do drama e de noções clássicas como a de ação única, linear e encadeada 
(Aristóteles) e de conflito dramático surgido de e movido por vontades em conflito (Hegel). 
 
Palavras-chave: Emil Staiger.  Conceitos fundamentais da poética. Drama contemporâneo. 
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SIMPÓSIO LEITURA, LITERATURA E ENSINO  
     
Coordenadores: Prof. Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: CRELIT)  

    Profª. Dra. Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Curitiba/ GP: CRELIT) 
 

 
LEITORES E LEITURAS DO NORTE PIONEIRO: SONDAGEM INICIAL 

 
Autor:Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP CRELIT/Fundação Araucária) 

Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (FEMA-Assis/GP CRELIT/Fundação Araucária) 
 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar os pressupostos teóricos e alguns 
resultados parciais do projeto de pesquisa “A leitura e os jovens leitores – práticas de 
letramento no Norte Pioneiro-PR”, desenvolvido pelos pesquisadores do grupo de pesquisa 
Crítica e Recepção Literária (CRELIT/UENP-CCP), concentrados na linha de pesquisa 
“Literatura Infantil e Juvenil Brasileira: crítica literária” e financiado pela Fundação Araucária 
(FA-PR). A ancoragem teórica centra-se no campo da Sociologia da Leitura, devendo 
realizar um levantamento das práticas de leitura e/ou letramento ofertados, motivados e/ou 
fomentados pelos mais diversos agentes na região correspondente ao Núcleo Regional de 
Ensino de Cornélio Procópio. Após um semestre de atividades da equipe de pesquisadores, 
concretizam-se instrumentos de pesquisa e análise que deverão, nas próximas etapas, 
colher os dados almejados pelo projeto. Como escopo de dois anos de trabalho, espera-se 
chegar a um banco de dados que deverá, em projeto posterior, transformar-se em proposta 
de intervenção junto às comunidades do Norte Pioneiro, criando uma rede colaborativa que 
sustente políticas públicas de fomento à leitura de modo mais consistente e perene. 
 
Palavras-chave: projeto de pesquisa “A leitura e os jovens leitores – práticas de letramento 
no Norte Pioneiro-PR”. Sociologia da leitura. Fomento à leitura. 
 

FORMANDO LEITORES: BOJUNGA NA ESCOLA 
 

Flávia Rodrigues Cordeiro (PG-UENP-CCP) 
Orientador: Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP-CRELIT) 

 
Ligya Bojunga Nunes é apreciada pela beleza estética e pelos assuntos polêmicos de sua 
obra direcionada ao público infantil e juvenil. Ganhadora de vários prêmios nacionais e 
internacionais, como Hans Christian Andersen, o Prêmio Jabuti e o prêmio ALMA – Astrid 
Lindgren Memorial Award, a autora tem hoje sua própria editora. Há muitas pesquisas e 
teses acerca de suas obras no meio acadêmico. Tendo em vista a importância desta autora 
na formação do leitor, e de modo mais amplo, para a literatura brasileira, esta pesquisa 
objetiva analisar a frequência de leitura de Bojunga em sala de aula, considerando temas e 
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títulos mais trabalhados pelos professores. Busca-se apresentar um breve levantamento dos 
temas trabalhados pela a autora, depois a importância da literatura em sala de aula e em 
seguida os resultados da breve pesquisa de campo e da análise dos dados coletados. A 
coleta de informações foi realizada em algumas escolas da cidade de Cornélio Procópio, 
Paraná, com os professores de 6º anos do Ensino Fundamental, tanto de escolas da rede 
pública de ensino, quanto de instituições privadas. Por meio deste trabalho, nota-se que, 
mesmo sendo uma autora de grande reconhecimento na Literatura Infantil e Juvenil, a 
leitura das obras de Ligya Bojunga Nunes em sala de aula, devido a vários fatores, ainda é 
escassa.  
 
Palavras-chave: Literatura. Infantil e Juvenil. L. Bojunga.Leitor. 
 

LITERATURA INFANTOJUVENIL E FORMAÇÃO DO LEITOR: A REPRESENTAÇÃO 
DISCURSIVA DO TRABALHO E DA TECNOLOGIA 

 
Daniel Germano de Abreu (UTFPR-Curitiba / GP da UTFPR-CT) 

                 Eric Chen (UTFPR-Curitiba / GP da UTFPR-CT) 
                 Luan Koroll (UTFPR-Curitiba / GP da UTFPR-CT) 

Orientadora: Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Curitiba / GP da UTFPR-CT/ GP: CRELIT) 
 
A presente comunicação objetiva apresentar o trabalho que vem sendo realizado na Linha 
de Pesquisa LITERATURA INFANTOJUVENIL E FORMAÇÃO DO LEITOR: A 
representação discursiva do trabalho e da tecnologia, ligada ao Grupo de Pesquisa da 
UTFPR-Curitiba Discursos Luso-brasileiros sobre Tecnologia, Trabalho e Identidades 
Nacionais. No nosso grupo de estudo, objetivamos analisar como ocorrem as 
representações discursivas do universo do trabalho e da tecnologia em textos literários da 
literatura infantojuvenil, especificamente, da autora Lygia Bojunga. O objeto é inédito, pois 
há pouquíssimos trabalhos com essa vertente. A análise e a reflexão, quanto à crítica do 
desenvolvimento do trabalho e da tecnologia e como isso afeta o comportamento humano, 
farão com que se pense melhor o fazer do homem contemporâneo. Um tema importante 
para o professor de uma Instituição Tecnológica como a UTFPR-Curitiba e de um curso de 
licenciatura – Letras Português e Inglês, pois dentro do contexto de uma universidade 
tecnológica e de uma sociedade tecnocrática, o tema tecnologia é premente em Letras. Para 
desenvolver a pesquisa, pretende-se utilizar do método descritivo-analítico na análise das 
obras literárias da autora, tendo como pressupostos teóricos autores como Michel Löwy, 
Robert Sayre, Richard Sennet, Zygmund Bauman e outros. Além disso, o grupo de estudo 
pretende discutir a questão da formação do leitor e pesquisar metodologias empregadas nas 
escolas de ensino público e privado para formar leitores competentes, que saibam inferir o 
que está nas entrelinhas do texto, tendo uma visão crítica do que se lê. Após análise dessas 
metodologias, sugerir outras, como o Método Recepcional organizado por Bordini e Aguiar. 
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Palavras-chave: Trabalho. Tecnologia. Lygia Bojunga Nunes. Literatura Infantil e Juvenil. 
Formação do leitor. 
 
ODETTE DE BARROS MOTT: SEU LUGAR NO CENÁRIO DA LITERATURA INFANTIL E 

JUVENIL 
 

Ieda Maria Sorgi Pinhaz Elias (PG-UEM/GP: CRELIT) 
Orientadora: Alice Áurea Penteado Martha (UEM) 

 
Odette de Barros Mott (1913-1998) publicou seu primeiro livro infantil em 1949, As aventuras 
no País das Nuvens, e a partir de então passou a produzir continuamente livros para 
crianças e jovens, recebendo vários prêmios durante sua carreira. No decorrer de sua 
produção literária, criou mais de 70 obras e com elas atingiu uma vendagem que supera a 
marca de um milhão de livros. No entanto, a literatura Infantil Brasileira, durante um longo 
período, esteve associada à finalidade educativa, vinculada à intenção dos adultos em 
instruir os pequenos, como uma forma de transmitir valores. Assim, encontramos obras que 
não permitem abertura para a inferência do leitor, fechadas em suas próprias conclusões. 
Neste cenário, é que a produção de Mott tem início. Entretanto, a autora possui um longo 
percurso literário, tendo a oportunidade de apresentar algumas inovações. Este trabalho tem 
como objetivo investigar a importância de sua produção para a literatura infantil e juvenil 
como campo simbólico em que o mercado editorial tem papel relevante.  
 
Palavras-chave: Odette de Barros Mott. Literatura. Infantil e juvenil. 
 
 

HENRIQUETA LISBOA: POR UMA LEITURA EXPANDIDA DE O MENINO POETA 
 

Carla Francine da Silva Reis (PG- UNESP ASSIS/ GP: CRELIT/Bolsista da Fapesp) 
Orientador: João Luís Cardoso Tápias Ceccantini  (UNESP- Assis/Fapesp) 

   
O acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais, inaugurado no 
ano de 2003, constitui uma fonte imprescindível para uma análise precisa da obra dos 
nomes que o compõem, entre os quais podemos citar Abgar Renault, Cyro dos Anjos, Murilo 
Rubião, Lúcia Machado de Almeida e Henriqueta Lisboa. Uma vez que é esta última poetisa 
citada o foco de nosso trabalho, e mais especificamente sua obra O menino poeta, de 1943, 
nosso objeto de pesquisa, propomo-nos realizar uma análise mais criteriosa da literatura 
infantil da escritora, levando em conta não apenas a análise imanente dos poemas que dão 
corpo ao título em pauta –  como, por vezes, tem  sido  feito  nas análises vindas a público –
, mas também a rica documentação disponibilizada pelo acervo. Deste modo, selecionamos, 
por meio da leitura do inventário da escritora e da coleta de dados encontrados em sua 
correspondência pessoal, fotografias, excertos de sua produção intelectual, entrevistas 
concedidas por ela, originais manuscritos e datilografados de poemas, partituras feitas para 
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estes, obras nas quais constam anotações e comentários feitos pela autora e escritores 
amigos que teciam considerações sobre suas criações, correspondência burocrática e 
também uma grande seleção de produção intelectual de terceiros sobre todo o seu trabalho 
enquanto intelectual e educadora. Com base nessa seleção de documentos e seu exame 
minucioso, procuramos melhor avaliar o papel desempenhado pela escritora no sistema 
literário nacional, destacando a importância de Henriqueta Lisboa como voz feminina 
pioneira na produção de poesia infantil de boa qualidade estética.  
 
Palavras-Chave: Henriqueta Lisboa, poesia infantil brasileira, O menino poeta, acervos 
literários. 
 
 

PIBID UENP-LEM: UM ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL POR 
MEIO DA LITERATURA 

 
Célia Regina Capellini Petreche (UENP-CCP) 

Eliane Segati Rios Registro (UENP-CCP) 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da área de Língua Inglesa 
(PIBID UENP-LEM), iniciado em 2012, coloca-se como um campo fecundo para o 
desenvolvimento profissional de professores de língua inglesa em formação inicial. Com o 
intuito de promovermos uma discussão e análise das atividades desenvolvidas, 
apresentaremos um panorama do projeto e os resultados obtidos até o momento, 
especialmente aqueles voltados ao desenvolvimento de sequências didáticas para a leitura 
de gêneros literários a serem aplicadas tanto no ensino fundamental como no Médio, em 
duas escolas públicas do município de Cornélio Procópio. Nossas pesquisas pautam-se nos 
pressupostos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo, em sua vertente 
mais didática, tendo como base as pesquisas de Dolz e Scheneuwly (2004), no cenário 
internacional, Cristóvão (2007; 2009), Petreche (2008) e Rios-Registro (2012). Várias das 
sequências didáticas em desenvolvimento no PIBID de Língua Inglesa privilegiam o ensino 
por meio da literatura, o que resulta em pesquisas das alunas-professoras nesta área, 
trazendo maior valorização aos gêneros textuais da esfera literária.  
 
Palavras-chave: ensino de língua inglesa; sequência didática; gêneros literários. 
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AS PRÁTICAS DE LEITURA EM TORNO DO GÊNERO CONTO NOS MATERIAIS 
DIDÁTICOS APROVADOS PELO PNLD DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: REFLEXÕES E 

PROPOSTAS 
 

Eliane Segati Rios Registro (UENP/CCP) 
 
O Plano Nacional do Livro Didático, no intuito de subsidiar o trabalho do professor do ensino 
médio das escolas públicas brasileiras, incluiu, pela primeira vez no ano de 2012, o 
componente curricular de Língua Estrangeira Moderna na área de Linguagem, Códigos e 
suas tecnologias,  dando o merecido reconhecimento da importância do papel da Língua 
Estrangeira Moderna na formação do indivíduo.  Para garantir a qualidade dos livros 
adotados, uma equipe de avaliação do Ministério da Educação estabeleceu critérios bem 
definidos a todos os interessados em participar com a sua publicação. Dentre os critérios 
selecionados, destacamos o foco na apresentação diversificada de gêneros textuais. Sob 
esse aspecto, objetivamos, nesta comunicação, apresentar um levantamento dos livros 
didáticos aprovados pelo referido Programa, a fim de destacar aqueles que lidam com o 
gênero conto no que se refere a metodologias e práticas de leitura adotadas. Para tanto, 
utilizamos os conceitos de análise de textos com base em Bronckart (2009) bem como as 
capacidades de linguagem necessárias para a apreensão de um gênero textual (DOLZ, 
SCHNEUWLY, 2004; CRISTOVÃO; STUTZ, 2012), além dos elementos essenciais para a 
caracterização do trabalho com o gênero conto (RIOS-REGISTRO, 2013).  A partir das 
análises realizadas, podemos constatar que o gênero conto é pouco contemplado nos 
materiais didáticos aprovados pelo PNLD e, quando são, refletem abordagens cujo foco se 
distancia da apreensão do referido gênero a partir de uma concepção interacionista 
sociodiscursiva. 
 
Palavras-chave: Conto. PNLD. Concepção interacionista sociodiscursiva. 
 
 

PIBID: A PRÁTICA DO LETRAMENTO LITERÁRIO NA ESCOLA 
 

Eloin Camila da Silva (G-UENP-CCP-PIBID-CAPES) 
                    Raquel Rocha Tognato (G-UENP CCP-PIBID-CAPES) 

Orientadora: Ana Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP/GP: CRELIT-PIBID-CAPES) 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar um recorte das atividades do subprojeto PIBID - 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/CAPES -, intitulado FORMAÇÃO 
DE LEITORES: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E PRODUÇÃO TEXTUAL, desenvolvido na 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio.  O subprojeto 
visa desenvolver atividades sistematizadas de leitura literária, articulando produção escrita e 
multiletramento. A finalidade desta comunicação é dar a conhecer o processo de elaboração 
e execução de sequência didática básica, pautada no conceito de letramento literário de 
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Rildo Cosson, por duas bolsistas de iniciação à docência, tendo como corpus a obra No 
meio da noite escura tem um pé de maravilha, de Ricardo Azevedo. As ações didáticas 
foram implementadas na intervenção junto aos alunos do 6º. ano, de sala de apoio, da 
Escola Estadual André Seugling, em Cornélio Procópio, sob a orientação da professora 
supervisora Ana Maria Amorim. 
 
Palavras-chave: PIBID. Letramento literário. No meio da noite escura tem um pé de 
maravilha. Ricardo Azevedo 
 

PIBID-CAPES e FORMAÇÃO DE LEITORES: PARCERIA UNIVERSIDADE E 
EDUCAÇÃO BÁSICA   

 
Helena  Aparecida Batista (SEED-NRE-CP/UENP-CCP/PIBID-CAPES)  

Ana Maria Amorim (SEED-NRE-CP/ UENP-CCP/ PIBID-CAPES) 
Juliana Ferreira (SEED-NRE-CP/ UENP-CCP/PIBID-CAPES)   

Orientadora: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP-CRELIT/ PIBID-CAPES) 
 
Considerações sobre a participação dos Colégios Estaduais André Seugling e Castro Alves, 
do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, no Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES. Tal Programa, financiado pela CAPES, 
desenvolve-se em parceria com a UENP-Cornélio Procópio e objetiva inserir os alunos dos 
cursos de licenciatura nos cotidianos das escolas contribuindo para sua formação, ao 
mesmo tempo em que também envolve professores em serviço na rede, como bolsistas 
supervisores das atividades, numa parceria entre rede estadual, universidade e Governo 
Federal. As atividades estão vinculadas ao subprojeto na área de Língua Portuguesa e 
Literatura intitulado  Formação de leitores: práticas de letramento e produção textual, que 
tem como foco a formação de leitores, utilizando-se de pressupostos teóricos relacionados 
ao letramento literário, gêneros textuais e multiletramentos. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Formação de leitores. PIBID-CAPES. 
 
USO PEDAGÓGICO DE NOVAS TECNOLOGIAS: LITERATURA E JOGOS DIGITAIS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Alexandre Vilas Boas da Silva (PG - UEL) 
Orientador: Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL) 

 
O aperfeiçoamento de recursos de tecnologias de informação e comunicação (TIC), nas 
últimas décadas, trouxe mudanças significativas no modus vivendi. Com a progressiva 
popularização de aparatos computacionais e de conectividade em rede, o espaço escolar 
também passa a presenciar a incorporação de recursos de TIC diversos, que, 
pretensamente, possibilitam modificar processos de ensino e aprendizagem, tornando-os 
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mais atrativos e eficientes às novas gerações. Este trabalho intenta fazer uma breve análise 
sobre o contexto recente de implantação de infraestrutura, no sistema público de educação 
do estado do Paraná, proveniente de iniciativas e de programas diversos. Para tanto, 
buscaremos retomar, além de documentos oficiais, discussões teóricas seminais acerca do 
uso de tecnologias relacionando-as ao contexto recente. A partir disso, intenta-se realizar 
discussão acerca da utilização de jogos eletrônicos com finalidades educacionais para 
ensino de literatura na educação básica, analisando alguns repositórios institucionais de 
conteúdos pedagógicos. Nesta parte do trabalho, serão retomados conceitos acerca dos 
game studies, para tratar das especificidades dos jogos digitais. Espera-se, com isso, poder 
contribuir com as discussões acerca do ensino de literatura e jogos digitais nas escolas. 
 
Palavras-chave: Novas tecnologias. Literatura e jogos digitais. Educação Básica.  
 
CONTO DE FADAS NO PIBID: UMA PERSPECTIVA DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 
 Maísa Gabriela Fuzeto (G- UENP-CCP/PIBID-CAPES) 

Maria Izabel Alves de Oliveira Belchior (G- UENP-CCP/PIBID-CAPES) 
Orientadora: Miriam Andrade da Rocha (SEED/PIBID-CAPES) 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com 
universidades e escolas públicas configura-se como uma ponte entre tais contextos de 
modo a levar novas perspectivas de ensino para a educação básica. Tendo isso em vista, 
desenvolvemos uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) do 
gênero literário conto, haja vista que o referido gênero tem pouca representatividade em 
livros didáticos de língua inglesa (RIOS-REGISTRO, 2012) além da menção de sua possível  
contribuição para o ensino ser contemplada entre as preconizações das Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008). Com isso, essa comunicação objetiva 
apresentar a referida SD no contexto em que nos inserimos por meio do PIBID e da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Concluímos que o desenvolvimento de 
uma SD sob a perspectiva teórico metodológica adotada pode não só viabilizar a apreensão 
do gênero contemplado, como também considerar a prática de leitura em sala de aula.  
 
Palavras-chaves: Conto de fadas. Sequência didática. Leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2Feducacao-basica%2Fcapespibid&ei=lhOAUfvDGue60QHMwoCgBw&usg=AFQjCNFKvpukac-Ps3enuefLe8_Nxnd4mQ&sig2=W1LYhsLMO_mi-SE8wU2TWg&bvm=bv.45645796,d.dmQ
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LEITORES CRÍTICOS EM FOCO: UM DESAFIO AO PROJETO PIBID (UENP-CCP) 
 

Reginaldo Fermino de Paula (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 
 Juliana Abrantes (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 

Orientador: Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP CRELIT) 
 
Esta comunicação é fruto das observações e aplicação inicial do projeto em Língua 
Portuguesa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Cornélio Procópio. Neste projeto, elegeu-
se como foco de atuação, na escola Colégio Estadual Castro Alves, a formação de leitores 
em escolarização por intermédio de obras literárias de grande valor estético. Para que o 
projeto obtenha sucesso, considerando que ainda está em execução, foram definidas 
estratégias com base em propostas metodológicas atuais, de autores já consagrados como: 
Letramento Literário (2007), de Rildo Cosson; e Literatura: a formação do leitor (1988), de 
Bordini & Aguiar. A obra literária escolhida para ser trabalhada junto a uma turma de 9º ano 
foi a de Joel Rufino dos Santos, O barbeiro e o judeu da prestação contra o sargento da 
motocicleta. Os integrantes do projeto se incumbiram de promover a aprendizagem sob o 
viés da leitura e, com isso, propiciar o processo de emancipação dos sujeitos leitores. Para 
tanto, é necessário reorganizar as práticas educacionais de leitura, criando uma relação de 
sentido no qual o texto literário seja carregado de significação para o educando. O projeto 
ainda se encontra em fase de aplicação, sendo assim, não temos um panorama definitivo de 
resultados, mas apenas parcial do processo. Contudo, já é possível perceber o quanto a 
literatura, que exerce papel importantíssimo no processo de humanização do homem, auxilia 
a ação de criticidade, contribui para uma sociedade consciente de seu papel, cultural, 
valores, e por fim cultiva um olhar reflexivo sobre seus próprios preconceitos e/ou conceitos 
socialmente estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Literatura. Leitor Crítico. PIBID. Ensino. 
 

CONTO DE FADAS CONTEMPORÂNEO NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: UMA 
PROPOSTA DE ENSINO 

 
Renata dos Santos (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 

Pâmela Fernanda Werneck Ferreira (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 
Orientadora: Miriam Andrade da Rocha  (SEED/PIBID-CAPES) 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados parciais oriundos de nossa participação 
no PIBID UENP- Língua Inglesa, a partir de estudos dos pressupostos teórico-
metodológicos do interacionismo sociodiscursivo voltados para a produção de sequências 
didáticas baseadas em Dolz e Scheneuwly (2004), Cristovão, (2007; 2009), Rios-Registro 
(2012) dentre outros pesquisadores. Considerando a variedade de gêneros textuais em 
circulação social que podem ser tomados com objeto e instrumento de ensino, os gêneros 
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literários ainda são pouco explorados no ensino de inglês nas escolas públicas. Nossa 
pesquisa está voltada para a intervenção didática em uma turma de sexto ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública, procurando atender às orientações das Diretrizes 
Curriculares do Paraná (DCEs), sobre o ensino por meio de gêneros textuais. Partindo deste 
pressuposto, apresentaremos uma sequência de atividades elaboradas, em torno do gênero 
contos de fadas contemporâneo para o ensino de língua inglesa, com vistas ao 
desenvolvimento da leitura literária e de capacidades de linguagem. Podemos concluir que, 
a partir de nossa experiência na produção da sequência didática, o trato com o gênero 
literário nos propiciou um novo olhar sobre a importância da inclusão do referido gênero nas 
aulas de língua inglesa.   
 
Palavras-chave: ensino de leitura; conto de fadas; sequência didática 
 

A ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIA BÁSICA PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO: 
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO NO PIBID 

 
Silvana Roque dos Santos(G-UENP-CCP/PIBID-CAPES)  

Tatiani Batista dos Santos (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 
Orientadora: Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

 
Este trabalho é fruto de ações desenvolvidas no subprojeto “Formação de leitores: práticas 
de letramento e produção textual” (UENP/CCP) inserido no PIBID (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência - CAPES).  As autoras deste trabalho são também 
participantes do subprojeto PIBID – as duas primeiras são alunas bolsistas e, a terceira, 
professora colaboradora – o qual visa desenvolver projetos de letramento literário que, além 
de fomentar o ensino da leitura literária em sala de aula, busca, de forma articulada, 
promover a melhoria da escrita, a partir de parâmetros metodológicos desenvolvidos pelo 
Grupo de Genebra (B. Sheneuwly; J. Dolz; J.-P. Bronckart; entre outros) e  estimular os 
Multiletramentos (R. Rojo). Para a concretização do projeto, as intervenções didáticas estão 
sendo realizadas em salas de apoio do Ensino Fundamental II, em escolas públicas de 
Cornélio Procópio. Para esta comunicação, o objetivo é apresentar resultados das análises 
feitas durante o processo de elaboração colaborativa (alunos-bolsistas, professor de sala de 
aula e coordenador PIBID) de uma “sequência básica” pautada no conceito de letramento 
literário de Rildo Cosson, tendo como objeto a obra No meio da noite escura tem um pé de 
maravilha, de Ricardo Azevedo. A finalidade é apresentar como os estudos teóricos 
aprendidos no decorrer das reuniões do  PIBID estão sendo articulados e transpostos para a 
sequência básica. Tendo em vista o processo dessa análise, discutiremos a articulação 
entre teoria e prática, trazendo como objeto de estudo o diálogo teórico-metodológico entre 
sequência básica, sequência didática e o multiletramento e as possibilidades desse trabalho 
ser desenvolvido em sala de aula. Espera-se, com isso, destacar a importância da 
aproximação de teorias, métodos no processo de didatização da Literatura, visto que, no 
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âmbito do ensino, essa não pode ser vista como um objeto desconexo dos demais objetos 
da Língua Portuguesa. 
 
Palavras-chave: PIBID. Letramento literário. No meio da noite escura tem um pé de 
maravilha. 
 
 

UM OLHAR SOBRE O GÊNERO LITERÁRIO NO MATERIAL DIDÁTICO DA ESCOLA 
PÚBLICA SOB UMA PERSPECTIVA INTERACIONISTA SOCIODISCURSIVA. 

 
Izabelle Cicarelli Godoy (G-UENP-CCP/ICV) 

Orientadora: Eliane Segati Rios Registro(UENP/CCP) 
 
O gênero textual pode ser um grande aliado ao ensino de língua estrangeira moderna 
dependendo do modo como se dá a sua abordagem em sala de aula.  Tendo em vista o 
exposto e levando em consideração as recomendações das Diretrizes Curriculares 
Estaduais que norteiam a ação dos professores em sala de aula, objetivamos mapear os 
gêneros textuais que se apresentam no material didático Keep in Mind, com ênfase no 
gênero literário,  adotado por algumas escolas públicas da região norte do Paraná. O 
referido material foi aprovado pelo Progama Nacional do Livro Didático no ano de 2011 para 
o ensino fundamental II, juntamente com outra coleção, denominada Links – English for 
Teens. Para tanto, utilizaremos como lentes teóricas os pressupostos teóricos e 
metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2009) para análise do 
contexto de ensino e levantamento do plano textual global. Podemos concluir que o 
mencionada coleção, composta por quatro livros, aborda minimamente o gênero literário 
priorizando gêneros informativos.  
 
Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira moderno. Gênero textual. Interacionismo. 
 

LÍNGUA INGLESA E LITERATURA: GÊNEROS LITERÁRIOS NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES NO PIBID 

 
Paulo Henrique Espuri (G-UENP/CCP) 

Orientadora: Eliane Segati Rios Registro (UENP/CCP) 
 
Atualmente, a utilização de gêneros textuais para o ensino de línguas e promoção de 
práticas de leitura tem sido amplamente discutida por teóricos que contemplam diferentes 
perspectivas. Tal questão reflete o preconizado pelos documentos prescritivos — a exemplo 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008). Tendo em vista o exposto, 
essa comunicação tem por objetivo apresentar a análise da metodologia contemplada no 
subprojeto de Língua Estrangeira Moderna do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBIDLEM)  da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e a maneira como a 
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prática de leitura promovida em escolas públicas, especificamente elencando textos 
literários destinados ao público infantil, ocorreu sob tal perspectiva. Para tanto, estamos 
embasados em  uma concepção interacionista sociodiscursiva (BRONKCART, 2009; DOLZ, 
NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004) para a análises dos textos. Acreditamos que tais ações 
configuram-se como uma ponte entre a teoria e o saber- fazer de forma interventiva e, com 
efeito, podem aprimorar a prática de leitura em língua inglesa, uma vez que estabelecem um 
diálogo entre a formação inicial (graduandos-bolsistas) e continuada (professores-
supervisores). Concluímos que, entre os gêneros trabalhados, o trato com gêneros literários, 
inclusive no que se refere à leitura, exige um olhar crítico e detalhado sobre a formação 
inicial e continuada e, principalmente, sobre o modo como tais gêneros se inserem nas 
escolas da rede básica de ensino. 
  
Palavras-chave: Literatura. Leitura. Formação docente. 
 

AÇÃO E REGENERAÇÃO DE UM ESPAÇO: A JUVENTUDE EM FOCO 
 

Jessica Fernanda Rech (G-UENP-CCP/bolsista PROEXT/MEC) 
Carolina Machado de Oliveira (G-UENP- JCR/ bolsista PROEXT/MEC) 

Orientador: Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 
Como bolsistas do projeto “Ação e regeneração do espaço jovem”, financiado pelo 
PROEXT/MEC, vinculado, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de 
Cornélio Procópio, aos seguintes centros de estudos: Centro de Letras, Comunicação e 
Artes (CLCA), e campus de Jacarezinho, Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 
apresentamos o resultado parcial de algumas reflexões elaboradas a partir da experiência 
de observação e auxílio às atividades na Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) “Espaço Jovem Evolução”. Esta OSCIP tem como elemento central de sua 
atuação menores infratores em regime disciplinar, submetidos às designações da Vara da 
Infância e Juventude de Cornélio Procópio. Neste contexto, apresentaremos algumas 
reflexões sobre a ideia de juventude e de sua relação com o meio social mais amplo, 
considerando que muitos alunos de graduação, seja nos cursos de Licenciaturas, seja nos 
cursos de Bacharelado, pouco conhecem esta realidade que, de uma forma ou de outra, 
atinge a sociedade como um todo. 
 
Palavras-chave: Projeto “Ação e regeneração do espaço jovem”. Menores 
Infratores.Juventude. 
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O TRÁGICO EM SAPATO DE SALTO, O ABRAÇO E NÓS TRÊS, DE BOJUNGA 
 

Sandra Augusto Silva (PG-UENPCCP) 
Orientador: Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: CRELIT) 

 
Este artigo, que possui como base teórica as ideias de Resende (2008), Hunt (1991), 
Zilberman e Lajolo (1999), Oliveira (2010), Costa e Remédios (1988), dentre outros, visa à 
apresentação do trágico nas obras Sapato de Salto, O abraço e Nós três, da escritora 
brasileira de literatura infantil e juvenil Lygia Bojunga. Busca-se salientar nas análises as 
diferentes manifestações do trágico nestas obras, por meio de análise imanente do texto 
literário. Compreende-se, como justificativa desta análise, o papel que este elemento, como 
hipótese de trabalho, parece desempenhar na relação com o leitor mais jovem, o que é 
bastante relevante para uma autora considera das mais importantes por sua obra literária, 
seja pelos temas que aborda (morte, suicídio, divórcio, violência sexual), seja pelo trabalho 
estético que realiza em vista de leitores não adultos. A bibliografia usada para esse fim tem 
o intuito de atender à definição de “trágico”, a contextualizar a obra da autora e a 
instrumentalizar a análise das obras literárias em foco. 
 
Palavras-chave: Trágico. Narrativa Contemporânea. Literatura infanto-juvenil. Lygia 
Bojunga. 

 
PIBID: SEQUÊNCIA DIDÁTICA E LITERATURA NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO CONTO 
 

Valquíria Pereira Dias Faustino (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES)  
Ednéia Fátima de Souza (G-UENP-CP/PIBID-CAPES) 

Orientadora: Maria Virgínia Benassi (UTFPR/SEED/PIBID/CAPES) 
 
Considerando a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) no contexto da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), temos nos 
embasado em teóricos que procuram pensar formas de tornar mais efetivo o ensino de 
língua inglesa e a promoção de práticas de leitura na escola pública. Além disso, de acordo 
com Rios-Registro (2012), o gênero literário tem pouca representatividade no material 
didático do ensino médio e sua abordagem volta-se especificamente para estruturas 
gramaticais da língua inglesa, fato que também constatamos ao pesquisarmos o livro 
didático utilizado pela série investigada: terceiro ano do nível médio. Em face do exposto, 
objetivamos elaborar uma sequência didática com base no Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) uma corrente teórica e metodológica  que propõe o ensino de línguas por meio de 
gêneros textuais. (BRONCKART, 2009; DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Desse 
modo, essa comunicação objetiva apresentar o processo de desenvolvimento da referida 
sequência didática a partir do conto The Black Cat, de Edgar Allan Poe.Concluímos que a 
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prática de leitura sob a perspectiva adotada pode promover o trabalho com o texto literário 
de maneira significativa.  
 
Palavras-chave: Educação Básica. Sequência didática. Literatura. 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA: PRÁTICAS DE LEITURA NO CONTEXTO DO PIBID 
 

Delba Tenorio Lima Patriota Vilella (UENP-CCP-G /PIBID-CAPES) 
Solange de Godoi Felício (UENP-CCP-G /PIBID-CAPES) 

Orientadora: Vanderléia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP-CRELIT/PIBID-CAPES) 
 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES, oferece 
bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que exerçam atividades 
pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e 
contribuindo para a melhoria de qualidade dessas escolas. Neste artigo, apresenta-se uma 
reflexão a partir das atividades desenvolvidas por bolsistas de ID, do PIBID Letras/Port. 
2012, intitulado Formação de leitores: práticas de letramento e produção textual, da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio,  com os alunos da 
Sala de Apoio do  Colégio Estadual André Seugling, sob a supervisão da professora Helena 
Batista e orientados pela professora Vanderléia Oliveira, coordenadora do subprojeto. Tendo 
como foco a formação de leitores, relata-se aqui a experiência de seleção, leitura, 
preparação e intervenção, tendo como corpus a obra No meio da noite escura tem um pé de 
maravilha, de Ricardo Azevedo. A atividade pauta-se nos pressupostos de Cosson (2007) 
sobre letramento literário, para elaboração de sequência básica com a referida obra literária.  
 
Palavras-chave: Formação de professores. Letramento literário. PIBID-CAPES. 
 

RECEPÇÃO DE LEITURA: PROFESSORES, LEITORES E LEITURAS EM CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

 
Rejane Antonia Alves Ishimatsu (G-UENP-CCP)  

Cecília Feriato (G-UENP-CCP) 
Orientador: Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: CRELIT/Fundação Araucária) 

 
Esta apresentação tem o objetivo de discutir o referencial teórico, bem como a metodologia 
que estamos empregando na execução de uma pesquisa de campo, a ser realizada no 
âmbito do projeto do orientador, “A leitura e os jovens leitores: práticas de letramento no 
Norte Pioneiro-PR”, financiado pela Fundação Araucária. Inscrevendo-se na perspectiva da 
Sociologia da Leitura e da Literatura, espera-se analisar um recorte dos dados a serem 
coletados entre escolas de Ensino Médio de Cornélio Procópio sobre o repertório de leitura 
dos docentes que atuam com a disciplina de Língua Portuguesa, especificamente, com a 
Literatura. A partir dos dados coletados, pretende-se chegar a um rol de obras que, devido 
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ao trânsito que têm tido entre alunos do Ensino Médio, constitui um “cânone” local para o 
trabalho com a leitura literária entre os jovens leitores. Essa relação de títulos irá levar a um 
elenco de autores e obras que permitirá, ao projeto global, melhor compreender as vias 
possíveis para apoio a um trabalho de melhor qualidade no que diz respeito à formação do 
leitor de Literatura. 
 
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Infantil. Juvenil. Escola. 
 

CACHALOTE: LEITURA VISUAL DO ROMANCE GRÁFICO 
 

Renan Luis Salermo (PG-UEL) 
Loredana Limoli (UEL) 

 
Este trabalho busca investigar os elementos da Semiótica Plástica, que possam contribuir 
para a leitura dos diversos textos não verbais (pintura, escultura, cinema, animação, HQ, 
etc.). Dentre esses formatos, destacamos a História em Quadrinhos, por ser classificado 
como um texto sincrético (manifestação verbal mais visual), aliado ao crescente interesse 
que a imagem, em seus diversos usos e configurações, desperta nos alunos. A história em 
quadrinhos atualmente ganhou outras dimensões, chegando ao formato dos romances 
gráficos. Dessa forma, enfocamos a construção da visualidade no romance gráfico 
Cachalote, de Daniel Galera e Rafael Coutinho, publicado no ano de 2010. Por meio das 
considerações teóricas da semiótica de linha greimasiana, nos domínios contemporâneos 
da visualidade, buscamos observar como as categorias plásticas (eidéticas, topológicas e 
cromáticas) auxiliam na leitura do texto visual e colaboram para a construção do sentido 
textual. Por fim, pensamos na possibilidade de entrada do texto visual em sala de aula, já 
que essas categorias semióticas podem ser ferramentas valiosas para a leitura de imagens, 
em geral, e mais particularmente no caso dos romances gráficos. 
 
Palavras-chave: Textos não-verbais. Semiótica plástica.Cachalote. 
 

MONTEIRO LOBATO E A LITERATURA INFANTO-JUVENIL ALEMÃ 
 

Lucila B. Zorzato (PG- UNESP-Assis/GP: CRELIT/ bolsista FAPESP) 
Orientadora: João Luís Ceccantini (UNESP/Assis) 

 
O acúmulo de papéis – literato, tradutor, editor e empresário – desempenhados por Monteiro 
Lobato (1882-1948) marca não somente sua trajetória pessoal, como uma parte da história 
do livro, inclusive o importado, no Brasil. Através de sua atuação como editor, tradutor e 
adaptador, por exemplo, pode-se chegar a obras da literatura infanto-juvenil alemã 
publicadas, em geral, sob uma nova perspectiva, à moda lobatiana.  Assim, entre os textos 
traduzidos e adaptados encontram-se as clássicas histórias dos Irmãos Grimm (Contos de 
Grimm, 1932, e Novos Contos de Grimm, 1934), cujos personagens estão também 
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presentes em alguns livros que compõem a coleção infantil do escritor; a narrativa de Hans 
Staden, publicada em versões para público adulto e infantil (Aventuras de Hans Staden, 
1927), e de Barão de Münchhausen (Aventuras de Barão de Münchhausen, 1924). Neste 
último caso, embora não traduzido pelo escritor, o livro faz parte do acervo das casas 
editoras Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato e Companhia Editora Nacional, 
fundadas por Lobato.  Num contexto maior, o exame desses títulos ilustra as formas de 
circulação de obras originalmente alemãs entre nós, e, sob uma função ou outra, diferentes 
contribuições de Lobato em relação ao livro para crianças, à importância da tradução e à 
modernização e ampliação do setor livreiro entre 1920 e 1930. 
 
Palavras-chave: Monteiro Lobato. Literatura infantil alemã. Literatura Infantil brasileira. 
 
 

PRODUÇÃO DE SEQUÊNCIAS BÁSICAS NO PROJETO PIBID: A DIDATIZAÇÃO DO 
CONTO “A ÓPERA DOS CAMUNDONGOS”, DE MOACYR SCLIAR 

 
Luciene Ayako Sasaki(UENP-CCP-G /PIBID-CAPES) 

Rejane Antonia Alves Ishimatsu(UENP-CCP-G /PIBID-CAPES) 
Orientadora: Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP/CCP) 

 
Este trabalho é parte integrante do Subprojeto PIBID/UENP (Financiado pela CAPES) 
“Formação de Leitores: Prática de Letramento e Produção Textual”, que tem, como objetivo 
geral, por meio de uma parceria entre a universidade e a escola pública, desenvolver um 
projeto didático fundamentado na proposta do Letramento Literário de Rildo Cosson (2006), 
articulando ações que visem ao Multiletramento (ROJO; MOURA, 2012) e ao aprimoramento 
da escrita, a partir dos estudos do Grupo de Genebra (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). O 
objetivo desta apresentação é expor o processo de didatização – elaboração de uma 
sequência básica (COSSON, 2006) – do conto ficcional “A ópera dos camundongos”, 
inserido na obra Deu no Jornal, de Moacyr Scliar.  A sequência básica foi elaborada em 
processo de colaboração – professor da escola pública (supervisor do subprojeto), alunos 
bolsistas e coordenador do subprojeto – para ser desenvolvida no Ensino Fundamental II, de 
uma escola pública de Cornélio Procópio. Os resultados esperados pelo desenvolvimento da 
sequência básica em sala de aula visam, além de fomentar o letramento literário, 
promovendo uma conscientização estética sobre o processo de leitura e a produção de um 
olhar crítico e protagonista, melhorar a escrita e a oralidade do aluno, assim como o auto 
(re) conhecimento da sua realidade social.  
 
Palavras-chave: PIBID. Letramento literário.  Didatização do conto “A ópera dos 
camundongos”. 
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A LEITURA LITERÁRIA NO AMBIENTE ESCOLAR: O ALUNO LEITOR E MEDIADOR 
 

Inês Medeiros Francisca Secci (SEED/PDE) 
Orientador:Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP CRELIT) 

 
No universo da escola e mais restritamente, na sala de aula, existem dilemas que muitas 
vezes provocam ansiedade no contexto escolar, e uma delas é a dificuldade encontrada 
pelos professores em trabalhar com atividades de leitura. Também, é notória a dificuldade 
encontrada por esses profissionais em fazer com que os alunos, principalmente os que 
estão freqüentando os anos finais do ensino fundamental (8º e 9º anos), e os egressos do 
ensino médio, concebam e se apropriem da leitura como um ato de prazer e fruição. Este 
trabalho baseia-se em alguns dados que demonstram a perda dos leitores ao longo do 
trajeto escolar: o que tem acontecido com alunos do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, 
pois a leitura é apreciada e de certa forma cultivada nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental I e, até por volta do 7º ano do Ensino Fundamental II, porém, a partir desta 
etapa, o gosto e a dedicação a esta tarefa tão importante na vida de qualquer indivíduo, 
torna-se evasiva, passando a ser cada vez menos praticada. Nesse contexto, busca-se, 
apoiando-se no método recepcional, a ofertar a este alunado de situações positivas de 
leitura, objeto central de um projeto desenvolvido com vistas à efetiva promoção da leitura 
literária em uma instituição escolar voltada para o ensino técnico, tendo como fim a 
protagonização do jovem leitor como agente basilar para o despertar da leitura literária neste 
espaço escolar. 
 
Palavras chaves: Leitura. Literatura. Ensino. Recepção. 
 
ABORDAGEM COMUNICATIVA NO ENSINO DE LITERATURA INGLESA: UMA LEITURA 

DO CONTO “GIRL” 
 

Adriana Jesuino Francisco (UNESP-Assis) 
Orientadora: Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UNESP-Assis/PG-UEL) 

 
Este trabalho analisa a abordagem comunicativa de ensino e a importância do educador 
como impulsionador do desenvolvimento/aprendizagem, examinando as possibilidades de 
ensinar Literatura de Língua Inglesa aos alunos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental por 
meio de “Girl”, conto da caribenha Jamaica Kincaid, trabalhado em sala de aula na 
representação de temas e conflitos, problematizações e ações dialógicas. À metodologia 
acrescentam-se as contribuições de José C. de Almeida Filho e Vygotsky.  O educador, no 
papel de mediador, propõe a ação dialógica pelo role play do conto “GIRL”, explorando 
elementos literários, características e estilos das personagens. Vygotsky atribui importância 
ao papel da imitação, ressaltando que, pela brincadeira, o aluno torna-se apto a promover 
ações que ampliam os limites de sua capacidade de aprendizagem, reconhecendo-se, nos 
resultados positivos propiciados pela forma comunicativa de ensino de Leitura e Literatura, 
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agente no processo de formação. O percurso de consciência da atuação discente no 
processo de formação parte do conhecimento já adquirido, levando o aluno a interagir 
cooperativamente com outros colegas no desenvolvimento da leitura literária de língua 
inglesa. 
 
Palavras-chave: Abordagem comunicativa. Ensino. Leitura. Literatura. 
 

LITERATURA JUVENIL NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 
 

Daniele Trevelin Donato (G-UNESP/Assis) 
Orientador: Vicentônio Regis do Nascimento Silva  (UNESP-Assis/PG-UEL) 

 
Inúmeras possibilidades de abordagens de ensino contribuem para o sucesso na 
aprendizagem da língua inglesa, entre elas a abordagem por tarefas que, estimulando a 
comunicação e a autonomia, proporcionam a elevação do aluno à categoria plurilíngüe e 
pluricultural. Considerando a proposta do Simpósio, esta comunicação tem por objetivo 
aprofundar o conhecimento da literatura de língua inglesa entre adolescentes do quinto e do 
sexto anos do ensino fundamental por meio da aplicação do task-based approach na leitura 
do livro infantil “A Modern Fairy Tale”, de Eduardo Amos e Elisabeth Prescher Martins. 
Selecionadas atividades pedagógicas de acordo com as características de cada sala de aula 
– facilidades e dificuldades de alunos no uso tanto da língua inglesa quanto da portuguesa – 
contemplam-se duas áreas de ensino: a de língua inglesa e a de Literatura (elegendo-se 
títulos diferentes dos geralmente estabelecidos pelos programas oficiais de ensino e 
fomentando o ensino à leitura por meio de texto de relevante qualidade literária). A 
metodologia aplicada é de base bibliográfica, tendo em vista o estímulo concomitante da 
leitura literária e da assimilação da língua inglesa. 
 
Palavras-chave: Task-based approach. Leitura literária. 
 

LEITURAS NA ADOLESCÊNCIA 
 

Vicentônio Regis do Nascimento Silva (UNESP-Assis/PG-UEL) 
Adriana Jesuíno Francisco (G-UNESP/Assis)  

Daniele Trevelin Donato(G-UNESP/Assis) 
 
O letramento literário de crianças e de adolescentes fomenta intensas discussões não 
apenas entre os integrantes do círculo acadêmico – pesquisadores que identificam 
problemas, apresentam propostas e se dispõem a auxiliar diretamente no desenvolvimento 
de políticas voltadas à formação de leitores – mas também entre gestores de ensino 
fundamental e de ensino médio, de leitores regulares e de grupos de escritores que desejam 
se inserir ou ampliar seus mercados de atuação. Com a finalidade de compreender as 
relações de leitura entre adolescentes de 12 a 16 anos, regularmente matriculados na oitava 
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série do ensino fundamental de escolas públicas estaduais de Quatá (SP) e de Maracaí 
(SP), o projeto “Leituras na adolescência” pretende mapear os hábitos dos leitores juvenis 
assim como as estratégias pedagógicas (ou a ausência delas) das escolas públicas na 
difusão e sedimentação de hábito/prática que repercutirá diretamente nas demais esferas do 
conhecimento e nas disciplinas da grade curricular. Além das teorias – que vão desde Paulo 
Freire, Rildo Cosson, Antoine Compagnon e Roland Barthes, passando, mais recentemente, 
por Luzia de Maria e Marcia Abreu – os autores aplicaram questionários, contendo 10 
perguntas com respostas livres ou de múltipla escolha, a 112 adolescentes que, mesmo 
modestamente, contribuíram para desenhar um quadro dos problemas, dos avanços e das 
necessidades dos programas ou dos projetos de leitura. 

 
Palavras-chaves: Projeto “Leituras na adolescência”. Leitura versus adolescente. Projeto de 
leitura. 

 
DANDO VOZ E VEZ AOS PROCOPENSES: O PROJETO EVOCAÇÕES DO PASSADO- 

MEMÓRIAS DE PROCOPENSES 
 

Amanda Martins dos Reis (UTFPR-CP/ GP EDITEC) 
Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR-CP/ GP EDITEC) 

Marilu Martens Oliveira (UTFPR-CP/ GP EDITEC/GP: CRELIT) 
 
O projeto Evocações do passado: memórias de procopenses, desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa Educação em Diálogo: Sociedade, Arte e Tecnologia (EDITEC), linha de Pesquisa 
Diálogos Culturais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Cornélio 
Procópio (UTFPR-CP), propôs-se a trabalhar com a História Oral e a Literatura de 
testemunho, entrevistando moradores antigos da cidade de Cornélio Procópio, no norte do 
Paraná, recuperando fatos que estão esquecidos. Apesar de ter quase 50.000 habitantes e 
sediar uma Universidade Federal, uma Estadual e três particulares, não há registro escrito 
dessa memória procopense relativa à cultura, à política, ao esporte e a fatos em destaque. 
Já foram entrevistadas dez pessoas, dos mais diversos segmentos sociais, porém os 
informantes serão em maior número, visto que se quer traçar um panorama amplo dos 
acontecimentos. Ressalte-se que há duas publicações que focalizam a história da formação 
do município e a de seus pioneiros (livros do professor Átila Silveira Brasil e do Senhor 
Paulo Ribeiro Dias), no entanto o foco será outro, justificando-se, portanto, a presente 
pesquisa que está em andamento. 
 
Palavras-chave: Projeto Evocações do passado: memórias de procopenses. História Oral. 
Literatura de testemunho. Entrevistas. 
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A CULTURA AFRICANA EM SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS DE LEITURA 
 

Camila de Fátima Rosa (G-UEL) 
Orientadora: Maria Carolina de Godoy (UEL) 

 
Nesta comunicação serão apresentados os resultados de experiências de leitura realizadas 
no projeto “Faces de um Brasil multi-étnico: aspectos da cultura e da história indígena e 
afro-brasileira” em que foi trabalhada uma lenda sobre uma suposta origem da chuva a partir 
da leitura do conto "Tsui'goab ou a batalha contra a Morte" de Júlio Emílio Braz (2001). O 
interesse por essas atividades partiu, de um lado, do projeto mencionado e a possibilidade 
de aplicá-lo ao contexto da sala de aula e, de outro, das reflexões oriundas dos encontros 
do projeto “Literatura afro-brasileira e sua divulgação em rede” (UEL). As teorias 
subjacentes ao trabalho em sala de aula partem dos estudos sobre literatura e 
afrodescendência de Eduardo de Assis Duarte (2011) para discussão a respeito do conceito 
de literatura afro-brasileira e a revisão do cânone. Serão contemplados, ao lado das 
reflexões sobre literatura afro-brasileira, os estudos de Regina Zilberman quanto à leitura em 
sala de aula. 
 
Palavras-chave: Cultura africana. Leitura. Literatura. Ensino 
 
 

TESTEMUNHANDO: RESGATE E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA PROCOPENSE 
 

Bárbara Rocha Feltrin (G-UTFPR/CP) 
Orientadora: Marilu Martens Oliveira (UTFPR-CP/ GP EDITEC/GP: CRELIT) 

 
 

O projeto Evocações do Passado: Memórias de Procopenses busca, promovendo 
entrevistas individuais e/ou coletivas com cidadãos que participaram, de modo direto ou 
indireto, dos eventos marcantes da história de Cornélio Procópio, compilar, na forma de 
livro, e divulgar em eventos científicos e periódicos, a construção da história da cidade, 
dando ênfase aos aspectos culturais, esportivos e políticos, assim como aos fatos pitorescos 
e relevantes. O presente trabalho apresenta o projeto, que será construido com base na 
literatura de testemunho, que, segundo Caetano (2006), é “[...] um tipo de escrita cujo foco 
central é narrar um acontecimento, na maioria das vezes, traumático e que, por 
determinadas razões, tem reverberações políticas, históricas e sociais”. O Evocações do 
Passado tem a pretensão de recuperar a história do município, para que essa memória não 
se perca e as futuras gerações possam conhecê-la e refletir sobre as experiências e 
sentimentos daqueles que são a “história viva” procopense, colocando em foco a relação 
entre a literatura e a realidade. 
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Palavras-chave: Projeto Evocações do passado: memórias de procopenses. História Oral. 
Literatura de testemunho. Entrevistas. 
 

TODOS CONTRA D@NTE, DE LUÍS DILL:  RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Juliane Francischeti Martins Motoyama (PG-FCT-UNESP/FAPEPE) 

Berta Lúcia Tagliari Feba (GP: CRELIT/CELLIJ/FAPEPE) 
 
O mercado literário apresenta constantemente diversas opções de títulos para o trabalho 
com a literatura infantojuvenil. Dentre as novidades de 2008, o jornalista e escritor gaúcho 
Luís Dill lançou o livro Todos contra D@nte, um texto atualizado, que trata de temas 
polêmicos como o bullying e que faz uso de um formato diferente de exposição textual. 
Diante de uma sala de aula com problemas de agressividade e desrespeito moral, sem a 
intenção de tornar o texto um manual didático, a professora levou a história do adolescente 
Dante para ser lida e apreciada por uma turma de quinto ano de ensino fundamental I, o que 
gerou debate e defesa de pontos de vistas sobre a organização do texto e a vivência do 
menino rechaçado pelos colegas de escola. Tendo em vista a função humanizadora da 
literatura descrita por Candido (1972), o presente estudo buscou compreender, por meio de 
observação na sala de aula, da aplicação de um questionário semiestruturado aos 
educandos e do debate coletivo, de que maneira o texto literário poderia transformar a 
realidade daqueles leitores. As análises demonstraram que, principalmente devido à 
construção fragmentada do texto, a leitura causou um estranhamento nos alunos-leitores 
que, por sua vez, se viam motivados a dar sequência na narrativa para saber o desfecho da 
história. Quanto ao processo humanizador, mesmo não sendo mencionado o termo bullying 
no corpo do texto de Luís Dill, os estudantes identificaram o tema e compreenderam o 
sofrimento do garoto, passando a discutir a violência na escola, associando, assim, ações 
dos colegas às ações das personagens da história. 
 
Palavras-chave: Luís Dill; Todos contra D@nte; leitura; leitor 
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SIMPÓSIO LITERATURA E ESTUDOS CULTURAIS   
  

Coordenadores: Prof. Dr. Sérgio Paulo Adolfo (Docente UEL) 
Profª. Me Silvana Rodrigues Quintilhano (PG-UEL/GP CRELIT)        
Profª. Me Luciana Carneiro Hernandes (UTFPR CP/GP: CRELIT/PG-
UNESP) 

 
SANGUE É SINAL DE PERIGO 

 
Murilo Correa (PG-UENP/ CCP) 

 Orientadora: Eliane Segati Rios Registro (UENP / CCP) 
 
Produto da nova indústria de cultura de massas, a saga Twilight (Crepúsculo) é um 
fenômeno de público e vendas ao redor do mundo, os livros foram traduzidos em 
praticamente todo o planeta e as adaptações cinematográficas levaram milhões de pessoas 
às salas de cinema. Consumida majoritariamente pelo público adolescente, a saga propaga 
modelos de comportamento e representações do amor perfeito, e ficcional, deslocados 
dentro de um contexto contemporâneo. Este artigo tem como objetivo resgatar textos 
críticos já publicados sobre as obras a fim de investigar a presença, ou ausência, das 
características tidas como emancipatórias numa obra literária; analisar como se desenvolve 
a personagem Isabella Swan através dos quatro volumes; e confrontar as atitudes e 
representações contidas nos livros com preceitos sobre a Crítica Feminista e a Literatura de 
Autoria Feminina. Espera-se que esta breve análise contribua de forma pertinente à fortuna 
crítica sobre a saga em questão e sobre obras best-sellers em geral, no sentido de 
identificar e interpretar supostas manifestações de opressão, patriarcalismo e submissão em 
questões de gênero e na representação da figura feminina. 
 
Palavras-chave: Crepúsculo. Personagem. Emancipação. Crítica Feminista. Questões de 
Gênero. 
 

LANA TURNER, IMAGEM ESPECULAR DE MUITAS VIDAS: LEITURA DE UM CONTO 
DE SONIA COUTINHO 

 
Kleyre Anne Messias dos Santos (PG-UENP/CCP) 

Orientadora: Marilu Martens Oliveira (UTFPR-CP/GP: CRELIT/GP: EDITEC) 
 
Este trabalho busca analisar o conto Toda Lana Turner tem seu Johnny Stompanato, de 
Sonia Coutinho (2007), sob o viés da escrita feminina no contexto pós-moderno. O conto 
insere-se num universo globalizado, engendrado numa narrativa que se configura por uma 
linguagem fragmentada, pela presença da temática da solidão, dos simulacros, da crise do 
sujeito, pelo imbricamento da narrativa com o cinema e a televisão, enfim, com as mídias. A 
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personagem do conto de Coutinho entra em um circuito de identificações com as imagens 
de pessoas famosas e apropria-se de outra personalidade, a de Lana Turner, atriz 
americana muito bela, considerada símbolo sexual das décadas de 1940 e 1950. Trata-se 
de uma femme fatale que tem sua vida exposta num pasquim, que a personagem-narradora 
lê tentando saciar seu voyeurismo de fã, e num processo de desmistificação, substitui sua 
personalidade e vida pela da atriz, esvaziando sua própria essência, configurando-se uma 
crise de identidade do sujeito (HALL, 1999).  Pretende-se, também, esmiuçar o objeto 
cultural em questão, trazendo à tona suas relações intertextuais, principalmente as 
midiáticas, que são as reveladoras da construção do sujeito feminino de acordo com uma 
lógica cultural de mercado. A escrita feminina urdida por Coutinho denota um lugar de 
resistência, de busca de identidades, numa procura incessante de evocação do sentido do 
texto, que, ao mesmo passo, contesta via contradiscurso as vozes autoritárias e 
hegemônicas que postularam funções e comportamentos pré-determinados para a mulher. 
 
 Palavras-chave: Pós-moderno. Sônia Coutinho.  Toda Lana Turner tem seu Johnny 
Stompanato. Crítica Feminista. 
 

LITERATURA E AFRO-BRASILIDADE EM CONCEIÇÃO EVARISTO 
 

Eduardo Souza Ponce (G-UEL)  
Orientadora: Maria Carolina de Godoy (UEL) 

 
O presente artigo é resultado dos estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa “Literatura 
afro-brasileira e sua difusão em rede”. Após a leitura dos textos “Literatura e consciência” de 
Octávio Ianni (2011) e “Por um conceito de literatura afro-brasileira” de Eduardo de Assis 
Duarte (2011), propôs-se o estudo do romance de estreia de Conceição Evaristo (2003) 
Ponciá Vicêncio, objetivando identificar elementos da cultura afrodescendente e como eles 
se manifestam na obra com destaque para a figura mítica de Oxumarê. Além disso, a 
análise da obra procura ressaltar os elementos que caracterizam a literatura afro-brasileira, 
segundo o crítico Eduardo de Assis Duarte (2011), diferenciando-a da literatura que retrata o 
indivíduo negro apenas como objeto de estudo. Entre eles destacam-se a voz autoral 
afrodescendente, a temática afro-brasileira e um ponto de vista culturalmente identificado à 
afrodescendência. Pretende-se mostrar a relevância de uma produção literária afro-
brasileira preocupada em retratar o negro e suas marcas culturais. Analisar-se-á a presença 
do mito de Oxumarê por meio da construção e desconstrução da identidade da personagem 
título ao longo da obra. 
 
Palavras-chave: Literatura. Cultura afrodescendente. Narrativa. 
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RAÍZES DO ÓDIO: ANÁLISE DA DETERMINAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIAIS, COM 
BASE NO CONTO MEU TOQUE, DE BOAVENTURA CARDOSO 

 
Maria Aparecida de Barros (PG-UEL) 
Orientador:Sérgio Paulo Adolfo (UEL) 

 
Em 1977, o escritor angolano Boaventura Cardoso publica o livro de contos Dizanga dia 
Muenhu. O título constitui-se por vocábulos provenientes do grupo linguístico banto,  cuja 
acepção significa: lagoa da vida ou pântano da vida ou, ainda,  vidas dramáticas. A obra 
abrange dez narrativas cingidas pela violência. Ocorrências embrionárias do processo de 
colonização, em que as potências imperialistas dominaram o território e o povo angolano. O 
viés ideológico fincou-se no solo africano e suas raízes se abasteceram na exploração, no 
racismo, na negação cultural dos povos subjugados.  A linha divisória demarcativa de 
espaços entre negros e brancos, definiu-se pelo ódio. Se o ódio alimenta o branco no direito 
de coisificar o negro, por outro lado, reacende no negro o desejo de luta, de contestar, de 
reivindicar terra e dignidade roubadas. É neste cenário  que transcorre a história Meu 
Toque!, objeto de análise deste artigo. O personagem principal Kaprikitu, um dentre a 
galáxia infantil desvalida, abandonada,   desde a tenra idade lança-se ao trabalho de 
engraxate para contribuir com o sustento familiar. Pela linguagem literária de Boaventura 
Cardoso, na imbricação de vozes: a do narrador, a do personagem e do autor; a denúncia 
se patenteia e, nesta arena, a criança representa a possibilidade de uma nova história, de 
uma nova sociedade.  
 
Palavras-chave: Violência. Exploração. Indiferença. Libertação. 
 

UM NARRADOR ANÔNIMO DA OCUPAÇÃO DE ANGOLA PELOS HOLANDESES, 
PORTUGUESES E BRASILEIROS NO SÉCULO XVII (PEPETELA) 

 
Denise Rocha (NEAB- ERER/UFSCar) 

 
Um escravo mudo, em posse de um batavo, Baltazar Van Dum, vivencia a disputa do 
comércio escravocrata angolano entre Recife e Salvador, na busca de mão-de-obra para as 
lavouras de cana-de-açúcar do Brasil. Testemunha visual da guerra comercial por “peças” 
humanas e, partícipe do cotidiano da família Van Dum, constituída pelo patriarca 
estrangeiro, sua esposa, filha de um soba, e os filhos da casa e do quintal, o jovem cativo é 
o narrador da obra A Gloriosa Família: O Tempo dos Flamengos, de Pepetela (1997). 
Agraciado com o Prémio Camões no ano de sua publicação, o “novo romance histórico” 
apresenta, sob a perspectiva de um excluído do processo colonial, uma fase histórica de 
Angola: os anos 1641 a 1648, nos quais potências hegemônicas ocupam a região de 
Luanda e adjacências, e competem pelo tráfico de pessoas. Sociólogo e escritor, Pepetela 
(1941-) questiona no romance o cânone da historiografia portuguesa que foi escrita pelos 
vencedores. 
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Palavras-chave: Literatura Angolana. Pepetela. A Gloriosa Família. Narrador. 
 

NINA SAYERS COMO PERSONAGEM PÓS-MODERNA DO FILME CISNE NEGRO 
 

Carlos Felipe da Silva dos Santos (PG-UNESP/Assis –CNPq) 
 
Pensar literatura nunca foi uma das tarefas mais fáceis do ser humano. Atualmente, pensar 
literatura atrelada à Pós-modernidade, relacionada aos Estudos Culturais e sem perder sua 
literariedade, demanda uma posição crítico-analítica muito refinada do intérprete. Várias 
questões, muitas delas iniciadas já no início do século XX, tomaram uma proporção muito 
maior contemporaneamente, como por exemplo, a atenção voltada ao homem, que agora, 
aparece multifacetado, duplicado e fragmentado.  Um outro aspecto pós-moderno é a 
relação da literatura com as outras áreas do conhecimento. Não somente à psicologia, à 
história, à filosofia, mas englobando as artes de maneira geral. A música, a pintura, o 
cinema, a fotografia, hoje podem ser facilmente analisadas sem serem dissociadas entre si. 
Nina Sayers, protagonista do filme Cisne Negro (2010), interpretada pela atriz Natalie 
Portman, é um retrato típico do homem pós-moderno. O trabalho realizado pelo diretor 
americano Darren Aronofsky, traz em sua composição as fraquezas de uma bailarina que 
vive sob a frustração artística de sua mãe.  Ao mesmo tempo em que é a dócil Nina, ela se 
revela com outra personalidade desencadeada no decorrer do filme, atingindo a perfeição, 
seu ápice. 
 
Palavras-chave: Estudos culturais. Homem pós-moderno. Cinema. Cisne Negro. 
 

TIÇÃO E A INVENÇÃO DA ARTE DE AMAR E GUERREAR: ORIXÁS EM TOCAIA 
GRANDE 

 
Dejair Dionísio (PG-UEL) 

Orientador: Sérgio Paulo Adolfo (UEL) 
 
Personagem que forma a tríade de poder que faz surgir a vila de Tocaia Grande, lugar 
imaginado da obra homônima de Jorge Amado, Tição ou simplesmente Negro Abduim traz 
na sua gênese a marca de quilombos passados, de uma reminiscência africana que 
estabele um diálogo com a mitologia religiosa iorubana. O aparecimento de Orixás, 
encantados venerados principalmente na região da Nigéria que, com a ida de grupos 
escravizados para o Brasil, estabelecerão um ponto de identidade que se tornará uma das 
marcas dessa personagem em questão. As suas relações, o seu ponto de vista, emanado 
do narrador que busca valorizar naquele meio a ação desses aspctos ancestrais e 
mitológicos, será a própria razão de ser da constituição do arquétipo do heroi noromance. 
Se há tradução de uma determinada tradição, a partir do olhar filosófico calcado na lógica do 
que se pensa do ser africano, conforme proposição de Chinua Achebe ao considerar que 
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quando se vê um africano, que significado terá para um homem branco? Observar o 
comportamento dessa personagem, dentro dessas perspectivas, é o que perseguimos 
nesse trabalho. 
 
Palavras-chave: Identidade. Orixás. Tocaia Grande. Tradição. 
 

A VIOLÊNCIA E SUAS VARIAS NUANCES EM PONCIÁ VICÊNCIO 
 

Vanessa Xavier da Silva PG-UENP/CCP) 
Orientadora: Luciana Carneiro Hernandes(UTFPR-CP/GP: CRELIT/GP: EDITEC) 

 
A literatura feminina vem ganhando uma visibilidade cada vez maior no cenário acadêmico. 
As mulheres, que sempre assumiram na sociedade um papel secundário e silencioso, 
colocam à margem todo preconceito e passam a exercer, por meio da escrita, um novo 
discurso. Este trabalho, requisito parcial para obtenção do título de especialista em Estudos 
Contemporâneos em Literatura, curso promovido pela Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, Câmpus Cornélio Procópio (UENP-CCP), objetiva analisar a obra Ponciá Vicêncio. 
Tendo como suporte teórico Elódia Xavier, Constância Duarte, Lúcia Osana Zolin, Jacicarla 
Souza da Silva, Marilene Weinhardt e Márcio Seligmann-Silva, entre outros estudiosos da 
Crítica Feminista e da Violência na Contemporaneidade, este artigo pretende iluminar a 
presença da violência, principalmente nas instâncias urbana e social, na obra-prima da ex-
cêntrica Conceição Evaristo (afrodescendente, brasileira, mineira, favelada – mulher, pobre 
e negra). Justifica-se a escolha do tema pela contemporaneidade da narrativa, pela 
literariedade do texto e pela necessidade de se pesquisar e produzir análise dentro da 
produção ficcional contemporânea, colaborando com o resgate e ampliação de discussões 
sobre Literatura de Autoria Feminina. 
 
Palavras-chave: Ponciá Vicêncio. Conceição Evaristo. Violência. Literatura de Autoria 
Feminina. 
 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a6

6
 

A IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL NA OBRA CONTOS NEGREIROS (2005), DE 
MARCELINO FREIRE 

 
Taysa Cristina da Silva (PG-UENP/CCP) 

Orientadora: Vanderleia da Silva Oliveira (UENP-CCP/GP: CRELIT) 
 

 
O presente artigo analisa a obra Contos negreiros (2005), de Marcelino Freire, tomando 
como pressuposto teórico os conceitos de formação identidária, presentes em A identidade 
e a cultura na pós-modernidade, de Stuart Hall (2006), e em Identidade e diferença: uma 
introdução teórica e conceitual, de Kathyn Woodward (2009). Objetiva-se compreender 
como as questões sociais, sobretudo étnicas e raciais, são representadas na obra do autor 
referido. Busca-se, sobretudo, analisar à luz de Beatriz Resende (2008) e Karl Erik 
Schøllhammer (2011) como a obra de Marcelino Freire reflete as tendências de mercado 
presentes na literatura contemporânea, uma vez que a representação do marginal e 
oprimido – a partir dos Estudos Culturais – tem se destacado cada vez mais na esfera 
literária. 
 
Palavras-chave: Formação identidária. Marcelino Freire. Tendências de mercado. 
 

A FIGURA FEMININA, NAS LETRAS DE MÚSICAS DO GÊNERO RAP: VOZES 
INTERNAS E EXTERNAS DAS PERIFERIAS, SOB O VIÉS ESTILÍSTICO – SEMÂNTICO 

 
Reginaldo Fermino de Paula (G-UENP/CCP) 

Sueli de Fátima Santos (G-UENP/CCP)  
Orientadora: Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 

 
Esta pesquisa é um recorte do subprojeto ligado ao trabalho desenvolvido pela professora 
Doutora Diná Tereza de Brito intitulado “A alteração da linguagem da produção musical 
brasileira das décadas de 1970 a 2010, relativamente à figura feminina, num enfoque da 
Estilística Léxica”, que busca analisar a forma como a figura da mulher é vista por dois 
ângulos, o de dentro da periferia, tomando como base de análise o grupo musical de Rap 
Racionais MC’s e o olhar externo da periferia, este por sua vez representado pelo cantor e 
compositor Gabriel O Pensador, sem deixar de lado a construção léxico-semântica presente. 
Vem embasar a análise a teoria linguística de Mattoso Câmara Jr, o discurso sob o viés da 
Estilística Léxica, atentando para a questão semântica da construção do discurso 
literomusical, que confere à mulher imagens fabricadas, ora depreciativas, ora 
enaltecedoras, ou simplesmente de alerta para a retomada de seus valores sociais. O 
gênero Rap surge no final da década de 1980, com uma visão periférica das comunidades 
(vozes internas), numa espécie de denúncia ou crítica social de dentro para fora; mas 
artistas como Gabriel O pensador, que não são oriundos das periferias, mas as conhecem 
muito bem, fazem uma denúncia, ou crítica em âmbito nacional (vozes externas). Isto é, a 
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periferia fora da periferia numa visão filosófica da relação dos sujeitos sociais, sobretudo da 
figura feminina. Esta pesquisa certamente contribuirá aos estudos na área da 
Linguística/Estilística, haja vista sua importância para o bom entendimento de qualquer 
forma de discurso. 
 
Palavras - Chave: Estilística Léxica. Mulher. Gênero RAP. Margem e centro. 
 

UMA ANÁLISE ESTILÍSTICA DA FIGURA FEMININA, DA OBRA “PONCIÁ VICÊNCIO”, 
DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

 
Reginaldo Fermino de Paula (G-UENP-CCP/PIBID-CAPES) 

Orientadora: Diná Tereza de Brito (UENP/CCP) 
 
Esta comunicação faz parte de um pequeno recorte do meu TCC, intitulado “Uma análise do 
discurso sob o viés estilístico – semântico da obra Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo”. 
No referido trabalho, irei analisar o tratamento estilístico conferido por Conceição Evaristo à 
figura feminina da protagonista, que também é título de sua obra “Ponciá Vicêncio”, as 
marcas subjetivas impressas em sua prosa, que caracterizam seu estilo e, 
consequentemente, a construção léxico-semântica que envolve toda a narrativa desta obra. 
A análise terá como embasamento elementos da Estilística Léxica de autores como: 
Joaquim Mattoso Câmara Jr – “Contribuição à estilística portuguesa (1978)”, M. Rodrigues 
Lapa – “Estilística da língua portuguesa (1977)” e outros. O objetivo maior é atentar para as 
escolhas semânticas realizadas pela autora para sensibilizar o público leitor, aproximando-o 
da personagem e suas vivências na trama. Também faz parte desta pesquisa, evidenciar 
elementos que marcam a construção do discurso da autora, discutindo a situação de duas 
minorias marginalizadas, uma de sexo (a mulher), outra racial (negra). Este trabalho propõe 
um olhar acerca da produção de Evaristo, sob o viés da Estilística que, desde a década de 
1970, apresenta poucos estudos na área, sendo assim uma importante fonte de pesquisa 
para acadêmicos dos Cursos de Letras, na compreensão da dimensão e importância dos 
estudos linguístico-estilísticos, para melhor fruição e entendimento do valor estético de 
obras literárias como as de Evaristo. 
 
Palavras-chave: Estilística Léxica. Figura feminina. Subjetividade. 
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A POESIA NEGRA COMO FORMA DE RESISTÊNCIA 

 
Serafina Ferreira Machado (IFPR - Ivaiporã) 

 
O presente texto objetiva uma análise da produção afro-brasileira, centrada na questão da 
resistência, observando este comportamento como uma forma de comunicação que revela 
obstáculos opressivos encontrados pelas pessoas. Demonstraremos que o ato de resistir 
pode ser verificado no universo linguístico do texto, carregando projeções universais, 
culturais e contextuais. Observaremos, também, que sentimentos como o ressentimento e a 
raiva provocam uma tensão na obra, o que  é revelador de uma tensão externa; tensão que 
se formula  não somente em nível temático, mas,  igualmente em âmbito formal. Acima de 
tudo, a poesia torna-se uma forma de empoderamento, uma maneira de  transgredir e 
transformar uma realidade social, traduzindo o objetivo de descoberta do eu, de (re)tecer a 
identidade negada.   
 
Palavras-chave: Poesia. Resistência. Identidade. 
 

TRAÇOS DA MODERNIDADE EM LUEJI, O NASCIMENTO DE UM IMPÉRIO, DE 
PEPETELA 

 
Celina de Oliveira Barbosa (PG:UENP-CCP)  

Orientadora: Silvana Rodrigues Quintilhano (UENP-CCP/GP: CRELIT/PG -UEL)  
 
Contemplar as marcas identitárias angolanas é um intento que se inscreve recorrentemente 
na produção de Pepetela, alcunha do sociólogo e escritor angolano Arthur Carlos Maurício 
Pestana dos Santos, evidenciando as mais plurais instâncias envolvidas neste processo. É 
assim que se buscou investigar, pelas proposições iniciais contidas neste trabalho, a obra 
Lueji, o nascimento de um império (1989), buscando detectar sinais da então modernidade, 
influenciada sobremaneira pelo colonizador, e a forma como esta se reflete na realidade 
cultural africana, especialmente considerada em Angola. Objetivou-se aqui mostrar como 
traços do contemporâneo se desnudam no texto pela perfilização da personagem Lu, como 
ela os interpreta, por suas impressões advindas de uma interface estabelecida entre uma 
caracterização social e temporal imediatamente próximas e entre um resgate e 
(re)descoberta mitológica de sua cultura, estes mediados pela memória; e como estes 
configuram o que Hall (2005) vai propor como possíveis intersecções com a cultura 
estrangeira que resultam nas diferentes identidades (como a da personagem Lu) no pós-
colonialismo.  
 
Palavras-chave: Literatura Angolana. Modernidade. Hibridismo. Tradição. 
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O ESCRITOR MULTIMÍDIA E DESLOCAMENTO DA NARRATIVA LITERÁRIA NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Volmir Cardoso Pereira (PG-UEL) 

Orientador: Luiz Carlos Santos Simon (UEL) 
 

Se a literatura brasileira parece ser, desde os anos 1990, impossível de ser apreendida em 
um conjunto de características comuns, projetos geracionais (ainda que se vislumbrem 
alguns temas recorrentes), certo é que, ao menos no que se refere ao lugar e ao papel do 
escritor na sociedade contemporânea, pode-se dizer que tais autores de literatura, em boa 
medida, não se limitam mais a produzir em livro, mas são impelidos a trabalhar com outras 
formas de texto, outras mídias e formatos que, para além da intenção artística imediata,  
fizeram-se também um imperativo do ofício, enfim, um know-how necessário para o 
profissional das letras. Nesse contexto, este trabalho procura compreender um fato 
relativamente novo no mercado cultural brasileiro: a emergência de narrativas migrantes 
(termo cunhado por Vera Follain de Figueiredo) que acionam diversas linguagens e mídias, 
promovendo, de um lado, novas indagações e pesquisas estéticas e, por outro, uma 
possível ampliação de nichos de mercado. Assim, propõe-se uma reflexão sobre o trabalho 
de autores como Marçal Aquino, Lourenço Mutarelli, Fernando Bonassi, Marcelino Freire, 
entre outros que, ao produzirem narrativas para outras mídias, suportes e formatos (como 
séries televisivas, longa-metragem, quadrinhos, blog, etc.), questionam o lugar demarcado 
para o texto literário a partir de outras instâncias culturais nas quais também se podem 
construir narrativas. 
 
Palavras-chave:Papel do escritor. Narrativas migrantes. Mercado cultural. 
 

 
TRADIÇÃO E MODERNIDADE EM NÓS, OS DO MAKULUSU, DE JOSÉ LUANDINO 

VIEIRA 
 

Leila de Almeida Barros (PG-UEL/PG -UENP/CCP) 
Orientadora: Silvana Rodrigues Quintilhano(UENP-CCP/GP: CRELIT/PG -UEL) 

 
As definições da tradição enquanto continuidade, de um lado, e da modernidade enquanto 
ruptura, de outro, constituem-se hoje em verdadeiras ilusões de ótica social (BALANDIER, 
1976). Do confronto permanente entre os fatores de manutenção de uma cultura e saber 
popular e as perturbações em cadeia trazidas pelo progresso, surge no seio das sociedades 
pós-coloniais um terceiro tipo de sistema sócio-cultural de caráter eminentemente instável. 
Como espaço determinante da constituição de identidades, esse novo mundo acaba por 
gerar indivíduos assinalados pelo signo da transitoriedade. Tomando como base as noções 
de tradição e modernidade presentes em As Dinâmicas Sociais (1976), de Georges 
Balandier, e em O discurso filosófico da modernidade (2000), de Jürgen Habermas, este 
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trabalho visa compreender de que forma o narrador de Nós, Os do Makulusu (1991), de 
José Luandino Vieira, enquanto percorre as ruas de Luanda em um cortejo fúnebre, é 
interpelado por uma memória em que passado, presente e futuro se diluem para abarcar em 
sua tessitura narrativa, simultaneamente, o tradicional e o moderno. 
 
Palavras-chave: Tradição. Modernidade. Memória. Romance Angolano. 
 

UM NOVO OLHAR PARA A VIDA E OBRAS DE MARCELINO FREIRE 
 

Sandriele Aparecida Bueno da Rocha (PG – UNESP/Assis) 
 

O presente trabalho tenciona apresentar um dossiê do material que foi produzido e 
publicado acerca da vida e das obras do autor contemporâneo, Marcelino Freire, já que por 
se tratar de um escritor que faz parte do cenário atual da literatura brasileira, julga-se 
necessário disseminar, bem como, despertar a curiosidade e o interesse dos leitores e 
pesquisadores em geral, para que assim, possam realizar trabalhos nesta esfera da 
literatura, que ainda não possui muitos estudos críticos realizados. É preciso também 
ponderar que quando se trabalha com literatura contemporânea, o indivíduo tem que estar 
consciente de que sempre haverá uma produção nova sendo divulgada, pois se trata de 
uma literatura que está sendo construída no presente e, portanto, a variabilidade de estudos 
dentro desta esfera, é grande. A partir das pesquisas e leituras críticas das publicações 
relacionadas ao autor, objetiva-se, coligir e elencar as características presentes ao longo de 
seus escritos, assim como, os métodos utilizados pelos pesquisadores, para realizar estas 
análises. 
 
Palavras-chave: Narrativa contemporânea. Marcelino Freire. Leituras críticas. 
 

CAROLINA MARIA DE JESUS: DIÁRIO E AFRODESCENDÊNCIA EM SALA DE AULA. 
 

 Gerusa Alves da Silva (G-UEL)  
Orientadora: Maria Carolina de Godoy (UEL) 

 
RESUMO – A proposta aqui apresentada é parte das discussões desenvolvidas no projeto 
de pesquisa “Literatura afro-brasileira e sua difusão em rede”. Voltado para o interesse 
educacional, este artigo objetiva inserir o estudo de gênero literário e a literatura afro-
brasileira em sala de aula. Utiliza-se Schnnewly (2011) e sua obra Gêneros orais e escritos 
na escola como base metodológica de abordagem dos gêneros em sala de aula, 
principalmente quando o autor formula propostas de trabalho com o gênero confessional dos 
estudantes pertencentes ao fundamental. A temática cumpre seu papel de inclusão dos 
estudos culturais afro-brasileiros no ensino fundamental, partindo dos pressupostos teóricos 
que caracterizam as especificidades da literatura afro do ponto de vista de Eduardo de Assis 
Duarte (2011) para  impulsionar o questionamento acerca do cânone literário. A crítica e 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/06 – Autorizada pelo Decreto Estadual nº 3909/08 

 

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
 
 

I SEMINÁRIO DE ESTUDOS 
LITERÁRIOS E LITERATURA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 
SELLITCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENP-CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
0xx43 3904-1922 - Rodovia PR 160 – Km 0 – 86300-000 

P
ág

in
a7

1
 

pesquisadora Marisa Lajolo (2011) destaca a importância de resgatar a autora Carolina 
Maria de Jesus, uma das precursoras da literatura escrita por mulheres negras no Brasil. 
Serão consideradas reflexões suscitadas pela leitura da obra O demônio da teoria, de 
Antoine Compagnon (2004) e o estudo proposto pretende oferecer caminhos de abordagem 
da obra Quarto de despejo (2007) em sala de aula.  
 
Palavras-chaves: Gênero diário. Literatura afrodescendente. Ensino de literatura. 
 
 
 


