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PROPOSTAS DOS SIMPÓSIOS 
 

1. Estudos da Narrativa 

Dr.Marcos Hidemi de Lima (UENP-CCP/GP: CRELIT) - Dra. Stela de Castro Bichuette (Unicentro-Guarapuava) 
 
A proposta desse simpósio é examinar a narrativa brasileira, desde as produções literárias efetuadas no 
Romantismo, passando pelas diversas estéticas literárias que marcaram o século XIX e XX, englobando também as 
narrativas produzidas neste novo século, de modo a abranger os seus mais variados aspectos, seja, por exemplo, 
na esfera de temáticas mais ou menos recorrentes, seja nas diversas discussões sobre a figura do narrador, seja na 
construção de uma dicção ficcional brasileira, seja, enfim, noutras preocupações inerentes a esse gênero. Propõe-
se, ademais, que as comunicações enfatizem a discussão teórica do gênero narrativo, no decorrer das 
apresentações no evento, de modo a servir como elemento de aproximação entre a multiplicidade de abordagens 
que buscam enfocar as produções literárias ocorridas em épocas e estéticas distintas. Em virtude da ampla 
abrangência oferecida para tratar a narrativa brasileira, desde seus primórdios até a contemporaneidade, esse 
simpósio tem como objetivo suscitar uma reflexão dos caminhos já percorridos pela narrativa nacional, trazer à baila 
a interrogação sobre sua permanência e transformação na atualidade e debater a heterogeneidade da produção 
ficcional brasileira, a partir do período romântico até as produções mais recentes. Nesse sentido, serão bem-vindas 
propostas relacionadas a produções ficcionais da literatura nacional cuja discussão tenha como preocupação 
apresentar os vários aspectos de variabilidade que assinalam o gênero narrativo.  
Palavras-chave: narrativa brasileira; estéticas literárias; heterogeneidade ficcional. 
 

2. Estudos da Poesia 

Profa. Dra. Andréia Penha Delmaschio (IFES – Espírito Santo) - Prof. Dr. Miguel Heitor Braga Vieira (UENP – 
CCP/GP: CRELIT) 

 
Este simpósio se abre a diferentes contribuições históricas, analíticas e interpretativas relacionadas ao estudo de 
poesia. Nele têm espaço tanto trabalhos que apresentam uma certa tradição estrangeira ou lusófona quanto outros 
que se posicionam em perspectiva histórica, ou seja, que situam determinada produção poética na tradição literária 
nacional. Nessa mesma perspectiva, acolhem-se também estudos das diversas correntes teóricas, críticas e 
analíticas de poesia, bem como pesquisas do corpus de autores específicos, gerações, movimentos ou estilos.  
Palavras-chave: Poesia. História. Crítica Literária. 

 

3. Leitura, Literatura e Ensino 

Dr. Thiago Alves Valente (UENP-CCP/GP: CRELIT) - Dra. Alice Atsuko Matsuda (UTFPR-Curitiba/ GP: CRELIT) 
 
A obra infantil e/ou juvenil é o objeto central deste Simpósio, bem como as metodologias ensejadas por ela. No caso 
da produção brasileira, os livros direcionados pelo mercado editorial e, em grande parte, pelas políticas públicas, aos 
leitores infantis e juvenis demonstra a maturidade desses subsistemas literários. Nesse contexto, evidencia-se a 
necessidade de abordagens que contribuam para: a) ampliação de estudos críticos sobre autores pouco 
contemplados pela pesquisa acadêmica; b) análise de metodologias e práticas de leitura realizadas na escola com 
textos eleitos como infantis e/ou juvenis; c) apresentação de práticas de leitura com textos de qualidade literária 
relevante para a literatura. Espera-se, pois, que este encontro contribua para a divulgação entre alunos e 
pesquisadores de referências teóricos e literárias dessa produção. 
Palavras-chave: Literatura. Infantil. Juvenil. 

 

4. Literatura e Estudos Culturais 

Dr. Sérgio Paulo Adolfo (Docente UEL) - Me Silvana Rodrigues Quintilhano (Doutoranda PG-UEL/GP: CRELIT) - Me 
Luciana Carneiro Hernandes (Doutoranda UENESP-ASSIS/UTFPR-CP/GP:  CRELIT) 
 
Os Estudos Culturais se propõem a ver a produção cultural e o modo de vida social como diferentes manifestações 
de um mesmo impulso. Sob este aspecto, o presente simpósio visa discutir a contribuição e os deslocamentos 
trazidos pelos Estudos Culturais aos Estudos Literários, promovendo o questionamento do cânone literário, bem 
como a redescoberta de obras antes relegadas ao esquecimento escritas por mulheres, negros, homossexuais, que 
efetivam uma produção estética de identidade. Por esse motivo, essa crítica intersecta com os estudos feministas, 
os pós-colonialistas e da literatura negra. 
Palavras-chave: Literatura. Estudos Culturais. Identidade. 


