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APRESENTAÇÃO

A I Jornada de Letras e o VI Seminário de Pesquisa em Letras, evento
conjunto organizado por professores, coordenações didáticas e acadê-
micos do Departamento de Comunicação e Letras da Universidade
Estadual de Montes Claros e realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro,
propôs como tema inaugural as “Interfaces da pesquisa em Letras”.

A pesquisa nos cursos de Letras, assim como de outras ciências huma-
nas, foi profundamente impactada pela paulatina abertura disciplinar e
metodológica iniciada em meados do século XX, permitindo o diálogo
entre modalidades tradicionais de investigação textual e metodologias
advindas de campos outros como a sociologia, a filosofia, a história, a
política, a pedagogia, o cinema, a música, as artes visuais, performáticas,
cinéticas, a comunicação, os sistemas de informação, o design digital, as
matemáticas etc.

Atualmente, o acadêmico de Letras tem, à sua disposição, um corpus
que se confunde, em certa medida, com a totalidade da cultura. Esse
número potencialmente infinito de possibilidades foi reforçado, sem
dúvida, pela mudança das condições materiais da pesquisa e por uma
significativa profusão de novos suportes e plataformas digitais nos quais
circulam os novos híbridos de linguagem.

Entende-se que, mais do que nunca, a relevância da pesquisa em Le-
tras, nos seus interstícios, resgata a vocação própria do pesquisador da
área, que é a investigação das interfaces entre as várias formas de lin-
guagem, incluindo seus objetos culturais e discursos como formas de
conexão entre a linguagem e o mundo em uma perspectiva ampla e
transdisciplinar.
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Com a finalidade de promovermos discussões sobre esses temas, fo-
ram convidados acadêmicos, professores e pesquisadores em geral, da
área de Letras ou afins, para participarem do evento, que teve como
enfoque a reflexão acerca dessas relações, o que proporcionou, espera-
mos, um produtivo debate das condições e possibilidades de pesquisa
na área.
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Minicursos
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MC1. POESIA E HOLOCAUSTO: DESCREVENDO A
BARBÁRIE

Heloiza Montenegro Barbosa (UFPE)

Ementa: Esse minicurso pretende analisar poesias relacionadas ao
Holocausto, escritas pelos autores Primo Levi, Jerzy Ficowski e Paul
Celan. Cada autor teve sua experiência particular com o Holocausto,
cada autor entra em conflito com a famosa frase de Adorno, que afirma
que escrever poesia após Auschwitz “é um ato bárbaro”. Desse modo,
este minicurso apresenta essa poesia que entra em contradição com a
sua própria existência e qual poesia é essa, que se apresenta num mundo
pós-Auschwitz e existe dentro e por causa dele.

MC2. A LITERATURA PORTUGUESA
CONTEMPORÂNEA COM TEOLINDA GERSÃO

Márcio Jean Fialho de Sousa (UNIMONTES)
Rodrigo Felipe Veloso (UNIMONTES)

Ementa: O minicurso “Literatura Portuguesa contemporânea com
Teolinda Gersão” tem por objetivo discutir temas que percorram textos
de Teolinda, promovendo um diálogo sobre os comportamentos das
personagens enquanto construção da narrativa, os símbolos como
elemento significativo no texto, bem como realizarmos uma
aproximação entre Teolinda Gersão e Clarice Lispector no que tange à
escrita de autoria feminina e suas vertentes. Faremos, ainda, uma análise
das autoras em apreço quanto à alquimia junguiana e os ritos de
passagem.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

19

MC3. CLARICE LISPECTOR: A VIA CRUCIS DO CONTO A
CRÔNICA

Joabe Nunes dos Santos (UFPE)

Ementa: O minicurso “Clarice Lispector: a via crucis do conto a crônica”
pretende discutir textos literários ligados a esses dois gêneros escritos
em diferentes   épocas pela escritora. Sendo em sua gênese criações
diferentes, contudo a autora amálgama de alguma maneira os dois dentro
do seu fazer literário, constituindo um diálogo que, muitas vezes, as
crônicas emulam o conto e suas crônicas o inverso. A proposta desse
minicurso tem por objetivo fazer um passeio entre alguns desses textos
em que a noção de gênero é borrada. Portanto, o minicurso se debruçará
nessa “via crucis” que é uma espécie de sofreguidão de encontrar os
liames dos dois gêneros em que ela foi mestra. Composto de sete textos
de cada gênero imagina-se refazer, simbolicamente, um recorte de sua
literatura e discutir alguns dos pontos que se tocam e se afastam. Qual
é o limite da memória dentro da crônica e dos contos da escritora?
Qual dos dois gêneros seria mais representativo para os dias de hoje? A
seleção dos textos passeará dentre os mais clássicos, tais como: Felicidade
Clandestina, Perdoando Deus, Pertencer, As vantagens de ser bobo...
entre outros menos conhecidos. Para tal serão utilizadas as edições
“Todos os contos” (2016) e “Todas as crônicas” (2018), publicadas
pela editora Rocco. O objetivo principal é ler os textos e aludir a teoria
do conto da Nádia Gotlib (1985) e da crônica por meio do Jorge de Sá
(1993). Haverá algumas leituras extras de ensaios e artigos que serão
colocados ao longo dos encontros para complementar as discussões
dos textos literários e textos teóricos.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

20

MC4. MAT, MATE AND MEAT: APRENDA A
PRONUNCIAR E A ENSINAR A PRONÚNCIA DAS

VOGAIS DA LÍNGUA INGLESA

Luiz Alves de Souza (UNIMONTES)

Ementa: O ensino da relação grafema-fonema das vogais do inglês para
aprendizes iniciantes e professores de língua inglesa com o propósito
de favorecer a pronúncia adequada das palavras, através do domínio
das regras básicas de pronúncia.

MC5. SOCIOLINGUÍSTICA QUANTITATIVA PARA
INICIANTES: COLETA, CODIFICAÇÃO E USO DO

PROGRAMA ESTATÍSTICO GOLDVARB

Evilázia Ferreira Martins (UNIMONTES)

Ementa: Diretrizes para coleta de dados linguísticos por meio de
entrevista, transcrição, codificação e análise quantitativa multivariável
pelo programa estatístico Goldvarb.

MC6. POR UMA ABORDAGEM INTERCULTURAL NO
ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA

Daniela Imaculada Pereira Costa (UNIMONTES)

Ementa: Atualmente, um dos maiores desafios no campo do ensino de
línguas estrangeiras é a indicação ao aluno de um caminho para a
abrangência da cultura relacionada ao idioma que se aprende. Nesse
sentido, objetivamos, aqui, refletir acerca da imbricação que há entre
esses aspectos, tendo como base teórica a noção de cultura de Cuche



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

21

(2002) no tocante à importância de cada sistema cultural; associados a
isso, abordaremos igualmente outros conceitos considerados
primordiais, tais como os de educação intercultural (FLEURI, 2001),
competência intercultural (OLIVERAS, 2000) e falante intercultural
(BYRAM, 2002). Buscaremos, portanto, compreender a importância
de os educandos se comunicarem num nível que ultrapasse as normas
gramaticais, almejando-se evitar mal-entendidos na comunicação, o que
por si só geraria mais interesse no aprendizado, pois passariam a refletir
sobre a língua/cultura do outro e, consequentemente, sobre si mesmos
enquanto instrumentos potencializadores da noção de linguagem, como
também da própria língua materna.

MC7. A LITERATURA NEGRA COMO PRÁTICA DE UMA
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Érica Alessandra Fernandes Aniceto (IFMG)
Pollyanna Júnia Fernandes Maia Reis (IFMG)

Ementa: A Lei 10639/03, que incluiu no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade de se trabalhar a temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana”, apontou a necessidade de formação dos
professores para a implementação efetiva desse tema em sala de aula.
Considerando que a referida lei recomenda que a abordagem da temática
enfatize a importância da cultura africana para a formação da sociedade
brasileira, este minicurso visa à promoção de uma educação antirracista,
discutindo a importância da literatura negra (e brasileira) no ensino de
língua materna e também à proposição de reflexões sobre as práticas
antirracistas a partir de vivências em salas de aula de Ensino Médio.
Pretendemos, com isso, trazer discussões que possibilitem um fluxo de
recriação de novos e positivos olhares sobre a cultura afro-brasileira,
objetivando contribuir para a desconstrução dos estereótipos presentes
em discursos que circulam na sociedade. Para tal, recorremos a autores
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como Jesus (1990), Evaristo (2007), Almeida (2017), Dalcastagnè (2014),
Davis (2018), entre outros.

MC8. CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE L2 PARA SURDOS

Bruno Lutianny Fagundes Monção (UNIMONTES)

Ementa: O ensino de Português como segunda língua-PL2 para surdos
está previsto no Decreto 5626/05, no entanto, nota-se que a
especificidade linguística do surdo, nem sempre é contemplada,
principalmente, no que tange à falta de materiais visuais específicos ao
ensino de segunda língua. Nesse contexto, este minicurso tem como
objetivo apresentar a importância dos materiais visuais utilizados para
o ensino do PL2 e fornecer subsídios teóricos e metodológicos para a
produção de materiais didáticos voltados para alunos que não tenham
o português como língua materna. Leite & Cardoso (2009), ressaltam
que a insuficiência de materiais e recursos propostos ao ensino da Língua
Portuguesa para a comunidade surda dificulta a inclusão do aluno surdo
em sala, tornando mais tardio o aprendizado desta língua.

MC9. A TERCEIRA MARGEM DOS MARGINALIZADOS: O
PERIFÉRICO NA LITERATURA BRASILEIRA COMO

ENFRENTAMENTO POSSÍVEL À COLONIZAÇÃO
EPISTÊMICA

Prof. André Carneiro Ramos (UNIMONTES)

Ementa: Examinaremos como duas obras da literatura brasileira
contemporânea evidenciam a noção de periferia, destacando o fato de
terem sido lá produzidas sinalizando uma quebra de paradigmas em
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nossas representações culturais, algo até bem pouco tempo irrelevante
justo pelo seu não-reconhecimento enquanto arte e se conjugarem,
dentre inúmeros fatores, às dificuldades potencializadas por uma
recorrente falta de divulgação. Porém, com o advento das mídias digitais,
sua recepção pelos leitores tornou-se maior e mais incisiva. Assim, nosso
objetivo é demonstrar, através de uma concisa menção às obras de
Conceição Evaristo e Geovani Martins, que a noção de centro evocada
por nossos escritores passaria a ser questionada e convertida num
significado global que a literatura brasileira, num esgarçamento da
tradição, perifericamente anunciaria.

MC10. O DOM, A MULHER E A LITERATURA: UM
ESTUDO DO DOM NA OBRA DE CLARICE LISPECTOR

Profa. Carolina Antonaci Gama (Universidade de Montréal)

Ementa: O minicurso pretende refletir sobre o dom na esfera do literário
e notadamente na obra de Clarice Lispector. Analisaremos as principais
teorias do dom e alguns contos da autora (principalmente “Felicidade
Clandestina”) e tentaremos demonstrar que o dom ocupa um lugar
importante na obra de Clarice e é frequentemente associado à mulher.

MC11. PROJETO DE PESQUISA

Fábia Magali Santo Vieira (UNIMONTES)

Ementa: Concepções, fundamentos e metodologia para a elaboração
de projeto de pesquisa.
Objetivos:
  Discutir as concepções, fundamentos e metodologia para elaboração

de um projeto de pesquisa;
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  instrumentalizar os estudantes com procedimentos e sugestões que
os levem a construir autonomia na elaboração e desenvolvimento de
seus projetos de pesquisa;

   discutir as normas técnicas para elaboração, formatação do projeto
de pesquisa.
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Oficinas
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OF1. ANÁLISE DE DISCURSOS ACERCA DAS POLÍTICAS
DE COMBATE À COVID-19

Emerson Lázaro Sebastião de Andrade (PUC-MG)
Matheus Andrade Carvalho (UFLA)

Ementa: Esta oficina propõe com que se veja os discursos como formas
de vida, ou seja, provenientes da ação humana. A todo o momento estamos
em contato com diversas notícias, artigos, dentre outros gêneros textuais,
pelos quais os discursos acerca da Covid-19 se materializam. Deste modo,
propomo-nos que os interessados por este tema possam analisar os dis-
cursos veiculados pelas diversas mídias de credibilidade, como por exem-
plo, “Jornal Estado de Minas”, como forma viável para que vejam como
as falas proferidas pelo presidente e outras autoridades impactam   nos
comportamentos   dos   sujeitos   que,   por   sua   vez,  influenciam
consubstancialmente nos modus operandi pelos quais lidamos com os dis-
cursos e, conseguinte, as políticas de Combate à Covid-19. Nosso objeti-
vo é que as pessoas percebam como as decisões tomadas numa socieda-
de são decorrentes de ações desencadeadas pelos discursos, as quais exi-
gem com que mobilizemos ampla rede intertextual e interdiscursiva para
que possam ser compreendidas.

OF2. OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA - POR UMA
ESCRITA CAMINHANTE

Tamires Z. Costa (UNIMONTES)

   Como escrever descentralizando o “eu”?
  A distância como passagem do “eu” ao “elx”.
   Escrita que escreve a memória reinventando-a.
  Escrever: dar voz ao corpo, escrever é um ato corpóreo.
  Se não há um “eu”, há um corpo e inúmeras vias de escrita.
  O sentido é caminhante: a distância, na escrita, faz-se ao nos relacio-

narmos com as palavras.
   A distância como busca da autonomia das palavras.
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Simpósios Temáticos
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ST1: ESCRITAS CONTEMPORÂNEAS DE AUTORIA
FEMININA EM LÍNGUA INGLESA: MIGRAÇÕES,

DESLOCAMENTOS, TRAVESSIAS

Juliana Borges Oliveira de Morais (UFSJ)
Natália Fontes de Oliveira (UFV)

É proposta deste Simpóso Temático investigar poéticas do deslocamento
em obras contemporâneas de autoria feminina escritas em língua inglesa,
tendo como foco as diversas travessias físicas e afetivas no universo
ficcional. Busca-se um diálogo crítico interdisciplinar, que leve em
consideração questões cruciais à crítica feminista contemporânea, como
o imbricamento entre gênero, raça, classe e outros constituintes
identitários. Observa-se uma produção literária crescente que
problematiza questões relacionadas a deslocamentos e migrações, como
o sentido de pertencimento e a ideia de lar, em um momento em que
barreiras nacionais, comerciais e culturais são ao mesmo tempo
questionadas e reforçadas. O espaço literário permite que escritoras
criem um universo ficcional com diferentes possibilidades para se pensar
o sujeito contemporâneo. O presente Simpósio Temático está aberto,
portanto, a propostas que abordem obras contemporâneas de autoria
feminina, escritas em língua inglesa, e discutam deslocamentos e
movimentos migratórios em seus diversos contextos.

ST2. TEORIAS DO AGORA: LITERATURA E
PENSAMENTO EM TEMPOS CRÍTICOS

Luiz Henrique Carvalho Penido (UNIMONTES)
Andrea Cristina Martins Pereira (UNIMONTES)

Nos idos de 1980, em prefácio à reedição do manifesto Théorie d‘Énsemble,
Sollers previa: “a teoria voltará no dia em que a ignorância for tão grande



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

29

que só produzirá tédio”. Exatamente quatro décadas depois e sem nunca
a teoria ter se retirado de fato, urgência e desalento alternam o tom das
reflexões metacríticas que se deixam confrontar pelas condições de sua
própria contemporaneidade, sempre precária. Se por um lado esses
ensaios sobre o presente mantêm em atividade o rigor do pensamento
teórico nas humanidades, não é menos verdadeiro que a vertiginosa
aceleração da nossa experiência acompanhada, certamente, por
profundas  transformações  sociais  nesse  tempo-em-retirada  –
expressão  que designa a experiência ambígua e agônica de se pensar
um presente célere e incerto – teve um caráter desorientador
determinante no campo. Tal desorientação lançou parte considerável
da teoria acadêmica (a maioria?) em um clima pouco beligerante e de
certa forma cômodo. Para esses últimos, como no poema de Alice Ruiz
“tudo se passa/ com passos já passados”, satisfazendo-se em recitar
velhos impasses enquanto negligenciam questões de agora. Não se trata,
é claro, de ausência de teoria ou ignorância, mas de uma relativa paralisia,
um recuo e uma prudência diante da pergunta: que tipo de novo
pensamento é demandado pela nossa época? Frente a essa pergunta
adotamos a perspectiva dos primeiros e convidamos pesquisadores das
humanidades interessados em pensar presente, passado e futuro da
teoria, seja através da reflexão metacrítica/metateórica, seja buscando
mediações na literatura, nas artes e nos novos objetos midiáticos.
Reflexões sobre o estatuto da literatura, das artes, das mídias; os usos
da linguagem; os aspectos estéticos, formais, políticos e éticos que
compõem, enfim, os processos de significação em geral formam o
interesse maior desse simpósio. Em outras palavras, poderíamos resumir
nossa proposta em uma pergunta dupla: o que pensa a teoria hoje e o
que ela nos permite pensar? Com essa interrogação, esperamos
promover discussões sobre as “teorias de(o) agora” em uma perspectiva
transdisciplinar e afeita ao pensamento crítico em tempos críticos.
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ST3. (MULTI)LETRAMENTOS NA ESCOLA: REFLEXÕES
SOBRE O ENSINO DE LP COMO ATRIBUTO DE

PRÁTICAS SOCIAIS

Maria da Penha Brandim de Lima (UNIMONTES)
Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro (UNIMONTES)

Fábia Magali Santos Vieira (UNIMONTES)

O período crítico pelo qual passa a educação brasileira exige o
questionamento de princípios, valores e crenças por todos os agentes
envolvidos. O momento indica a ocorrência de uma polarização entre
a manutenção do Estado de Direito Democrático e uma suposta onda
conservadora oposta a esse princípio. Nesse sentido, a partir do risco
eminente da tentativa de controle e dominação de dados grupos, torna-
se cada vez mais relevante pensar em práticas docentes voltadas para o
desenvolvimento da compreensão e do uso de recursos linguístico-
discursivos, visuais e tecnológicos que sejam orientados à autonomia e
à emancipação dos sujeitos. Assim, propomo-nos neste Simpósio a
mediar reflexões teóricas e/ou práticas que considerem o papel do
professor de português frente a uma formação cidadã que privilegie a
expansão do domínio de habilidades de leitura e de escrita orientadas à
emancipação. Nessa perspectiva, serão aceitos trabalhos concluídos ou
em desenvolvimento que discutam, analisem ou proponham práticas
docentes inovadoras, fundamentadas nas teorias do texto e do discurso.

ST4. LITERATURA E GÊNERO: DISCUSSÕES
INTERSECCIONAIS

Danielly Cristina Pereira Vieira (UFPE)
Taciana Ferreira Soares (UFRPE)

Longe de ser uma concepção estanque, o gênero suscita diversas
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perspectivas de análise, sobretudo na contemporaneidade, momento
em que grande parte dos pesquisadores o percebem como uma das
maiores expressões das ferramentas de controle existentes na sociedade.
A historiadora Joan Scott (1986) classifica a categoria gênero como um
dos constituintes das relações sociais que se baseiam nas diferenças
percebidas entre os sexos e como o campo primário de articulação e
significação das relações de poder, aplicando-se, naturalmente, aos
estudos literários. Nos estudos de gênero, definições similares chegam
a uma conclusão comum: há características impostas às mulheres — e
não inerentes ao sexo — que buscam aprisioná-las em posições
inferiorizadas. Deste modo, podemos apontar duas vertentes para a
presença – ou ausência – das mulheres no que concerne às suas
representações em obras literárias e nos seus trabalhos no campo da
crítica: a tradição transformou-as em musas inspiradoras dos autores
homens que perpetuaram-se no cânone, além destes fixarem padrões
inferiorizantes para as representações femininas (BRANDÃO, 2006;
ZOLIN, 2004); ou em autoras ostracizadas através de uma conjuntura
que tenta propagar a ideia de que as mulheres são incapazes de produzir
cultural, artística e intelectualmente (RUSS, 1983). Nota-se que estas
questões se afunilam quando as defrontamos com outras vieses das
relações de poder: assim sendo, se faz necessário observar os estudos
de gênero de forma interseccional, termo nomeado por Kimberlé
Crenshaw (1980) para voltar-se especificadamente para as questões de
gênero e raça. A partir daí, o termo é ampliado para uma perspectiva de
análise integrada que rechaça o enclausuramento e a hierarquização de
opressões universalizantes, na qual raça, gênero, orientação sexual,
etnicidade, idade, deficiência, entre outras, se mostram como categorias
intercruzadas que atuam na produção e reprodução de desigualdades.
Deste modo, o presente Simpósio propõe-se a concentrar discussões
que abordem problemáticas de gênero na literatura em seus mais variados
espectros, observando como funcionam essas representações, em autoria
de mulheres ou não; crítica literária feminista; estudos culturais e áreas
correlatas.
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ST5. O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO NAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS: ENSINO, FORMAÇÃO

E AVALIAÇÃO DA PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA

Luiz Alves de Souza (UNIMONTES)
Hejaine de Oliveira Fonseca (UFVJM)

Resumo: O processo de internacionalização implica a interação entre
povos de diferentes línguas e tem a capacidade de proporcionar o
alargamento de horizontes, ultrapassando os limites dos diversos saberes
e dos muros universitários, favorecendo o desenvolvimento dos variados
aspectos linguísticos e culturais que envolvem a formação humana e a
transformação da sociedade. O objetivo deste Simpósio Temático é
apresentar e discutir o processo de internacionalização, ensino de línguas
para fins acadêmicos, avaliação de proficiência linguística e formação
de professores nas universidades brasileiras, compartilhando experiências
no âmbito dos NucLis do Programa Idiomas sem Fronteiras -IsF, atual
Rede Andifes de Idiomas IsF, acerca das temáticas: ensino de línguas
para propósitos específicos e acadêmicos, preparatórios para exames
de proficiência e  formação de professores.

ST6. OS DISCURSOS DO PODER E O PODER DOS
DISCURSOS: SOCIEDADE, LINGUAGENS E MÍDIAS

Ana Márcia Ruas de Aquino (UNIMONTES)
Daniela Imaculada Pereira Costa (UNIMONTES)

Evilázia Ferreira Martins (UNIMONTES)

O ST “Os discursos do poder e o poder dos discursos: sociedade,
linguagens e mídias” tem como proposta agregar trabalhos que tratem
da dimensão e/ou problemática do poder na sociedade contemporânea,
considerando a Análise do Discurso e a Análise Crítica do Discurso, diante
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do papel do analista do discurso de “compreender, desvelar e [...] opor-se
à desigualdade social” (DIJK, 2008, p. 113), além do fato de ter o discurso
papel essencial nas mudanças sociais (FAIRCLOUGH, 2001). O poder
se manifesta histórica e sociodiscursivamente, expondo as relações de
dominação, medo, o abuso de poder, o poder social, neste desnudando-
se ou ocultando-se o controle de um grupo sobre outros grupos e seus
membros, além do controle da hegemonia social e sexual sobre o(s)
discurso(s) do(s) outro(s). Nesse contexto, apresentam-se novos fluxos
de informação, com a informação na multiplicidade dos discursos e os
gêneros do discurso de informação (CHARAUDEAU, 2015), além de
novas textualidades e comunicações de terceiro tipo (MAINGUENEAU,
2015), em que esses fluxos midiáticos provocam reelaborações nas/das
práticas discursivas, com a cultura do ódio. Na esteira desse arcabouço e
arsenal de poder, têm lugar as paixões pelo ódio, pela difamação, pelo
cancelamento, por benevolências aos “iguais” em oposição aos
“diferentes”, que “fazem crescer de intensidade os percursos passionais
e as ações intolerantes” (BARROS, 2016) contra os discursos de resistência,
ao combaterem o racismo, sexismo, classismo, capacitismo, xenofobia,
bifobia, homofobia e a transfobia, baseadas em crenças para criar uma
hierarquia social, porque o poder do discurso é como um complexo de
ordens que nos são impostas, sem que possamos delas nos defender, na
medida em que, quando vamos contra ele [o discurso], somos tachados
de loucos ou algo análogo (FOUCAULT, 2014).

ST7. LITERATURA INFANTO-JUVENIL, RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS E GÊNERO

Telma Borges da Silva (Gpell/Ceale/FaE/UFMG)
Sebastião Lopes (UFPI)

A literatura infanto-juvenil tem capacidade de provocar nos leitores
reflexões importantes sobre a vida em sociedade. Isso é fundamental
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para a preparação de cidadãos capazes de interferir ativamente na
construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva, em especial
no que diz respeito às relações étnico-raciais e de gênero. Como
corrobora Maurício Silva (2017), a literatura infanto-juvenil atua de forma
preponderante na formação cidadã e crítica do leitor-mirim perspectiva
que aponta para a necessidade de essas narrativas enfrentarem temas
sociais difíceis de serem abordados, como o preconceito, a estereotipação
dos sujeitos e as questões de gênero. É igualmente importante observar
na literatura infanto- juvenil resistências e processos de empoderamento
face a situações que colocam os sujeitos em desvantagem social em
função de diferenças étnico-raciais e de gênero. Assim sendo, propomos
o presente Simpósio com o objetivo de provocar o debate acadêmico
acerca da representatividade de identidades étnico-raciais e de gênero
na literatura infanto-juvenil. Trata-se de um Simpósio no campo da
Teoria e da Crítica Literárias, com forte viés interdisciplinar, já que
dialoga intimamente com a História, a Sociologia e a Educação.

ST8. LETRAMENTO NA ESCOLA E NA UNIVERSIDADE:
ABORDAGENS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS

Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho (UNIMONTES)

Resultados de pesquisas apontam crescentes dificuldades na produção
de textos por parte de estudantes brasileiros, especialmente quando as
produções são de textos da esfera científica. Essa realidade tem seus
reflexos na academia em que não só problemas de linguagem como o
gerenciamento das vozes do discurso e a modalização, mas também a
estrutura composicional do gênero, mostram-se como pontos críticos
nas produções. Assim, o simpósio “Letramento Acadêmico” objetiva
congregar trabalhos de pesquisa que abordam a leitura e a escrita de
gêneros textuais e discursivos, incluindo leitura e escrita de textos da
esfera científica. Serão aceitos trabalhos que investigam a escrita na
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educação básica e na academia, sejam eles bibliográficos ou de aplicação,
desde que já apresentem resultados, nem que sejam apenas parciais.

ST9. LITERATURA, MEMÓRIA COLETIVA E
ESQUECIMENTO: CAMINHOS E TEORIAS

Heloiza Montenegro Barbosa (UFPE)
Anderson Felix dos Santos (UFPE)

Ementa: A memória é uma habilidade que não se esgota em si mesma,
prescinde da alteridade para que exista em sua plena função, de alguém
que a ative, transmita e conduza e, justamente por isso, age como força
modeladora de identidades nas sociedades e grupos. A sociedade é,
principalmente, a soma das memórias dos sujeitos e suas relações com
os outros, subtraídas de seus esquecimentos, funcionando em unissono.
É evidente a renovação da produção artística literária relacionada à
memória a partir da Segunda Guerra Mundial, que inaugurou uma era
de catástrofes, como aponta Márcio Seligmann-Silva em História,
Memória e Literatura. O seu argumento basilar é que grande parte da
literatura se preocupou em, por meio da linguagem literária, interiorizar
o trauma, constituindo-se desde Homero, especialmente em Ilíada, os
soldados silenciosos de Benjamin, ao teatro pós-Shoah de Beckett e a
literatura contemporânea. A orientação que, aqui, se propõe é de
instrumentalização da memória e sua relação com a Literatura para
investigar a representação das memórias coletivas, individuais,
traumáticas e suas relações com as identidades em textos literários.
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Comunicações Orais
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ST1: ESCRITAS CONTEMPORÂNEAS DE AUTORIA
FEMININA EM LÍNGUA INGLESA: MIGRAÇÕES

DESLOCAMENTOS TRAVESSIAS

Nome: Karina Almeida Moura
Instituição: Universidade Federal de São João Del-Rei - IFSJ
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Trajetórias identitárias através da memória nos
romances Breath, Eyes, Memory e The Scorpion’s Claw
Resumo: Os romances Breath, Eyes, Memory (1994) de Edwidge Danticat
e The Scorpion’s Claw (2005) de Myriam Chancy, têm como personagens
principais mulheres da diáspora caribenha. Elas também possuem em
comum traumas de cunho sexual, os quais abalam suas vidas e seus
relacionamentos. Meu trabalho analisa como as memórias traumáticas
das personagens influenciam e interferem em seus percursos identitários.
Em uma análise comparatista, tendo como foco o espaço da memória,
analisando memória e trauma, assim como memória como espaço de
ressignificação, observo que, no processo revisitação, as personagens
puderam ressignificar suas memórias traumáticas, influenciando
grandemente suas trajetórias identitárias. Esse trabalho foi realizado no
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC), pela Universidade
Federal de São João Del-Rei, com a orientação da Profa. Dra. Juliana
Borges Oliveira de Morais.

Nome: Leonardo Júnio Sobrinho Rosa
Instituição: Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ
Categoria: Estudante de Programa de Pós-graduação
Título do trabalho: A ressignificação do conceito de lar em “Home”
de Toni Morrison
Resumo: As obras da escritora Toni Morrison (1931-2019) são
conhecidas por retratarem as experiências dos negros. Partindo da
realidade vivida por esses indivíduos, essa escrita traz para o centro do
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debate as vivências dessa população ao mesmo tempo em que reinscreve
novos significados para a experiência negra nos Estados Unidos. Home
(2012) narra a difícil luta de dois irmãos, Frank e Ycidra pela
sobrevivência. Ambos carregam marcas profundas de situações
traumáticas que precisaram enfrentar. No entanto, a mais complexa
dessas batalhas consiste em algo simples: voltar para casa. Juntos, os
protagonistas precisam encontrar o caminho de volta para o lar. Esse
retorno significa confrontar-se com o passado e com traumas enterrados
há muito tempo. Além disso, a narrativa não linear de Home focaliza
questões de gênero, diáspora, deslocamentos, linguagem, poder e o
racismo herdado da escravidão. Dessa forma, o presente trabalho tem
por objetivo analisar a ressignificação do conceito de lar no romance
Home. Nessa narrativa, vemos que a noção de lar enquanto edificação
passa a ser problematizada por situações como a distância física do
lugar de origem, experiências traumáticas, necessidade de deslocamentos,
dentre outros. Com isso, o significado de lar, enquanto construção, é
transcendido. A partir daí, o sentido de lar para Frank e Ycidra constitui-
se por aspectos sensoriais e afetivos: “estar em casa” refere-se a sempre
permanecerem juntos.

Nome: Tainá Dias de Castro
Instituição: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Categoria: Estudante de graduação em outros cursos
Título do trabalho: Mrs Dalloway encontra Virginia Woolf: um estudo
sobre a autonomia feminina
Resumo: Este artigo tem como finalidade analisar a obra Mrs Dalloway
de Virginia Woolf  visando um estudo sobre a autonomia feminina,
investigando assim como a relação da autora com o tema estudado se
aplica a sua personagem, considerando também a moldagem de
subjetividades através de um estudo sobre o contexto sócio histórico e
cultural. Entendendo que o tempo é um personagem marcante na
trajetória da personagem, visto que Virginia Woolf  inaugura um novo
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modelo de escrita, é necessário compreender como este se reflete em
sua obra nos mostrando como sua personagem era diretamente afetado
por este fator. As relações com os espaços público e privado ajudam a
compreender como as mulheres se moldam afim de adaptar-se ao
ambiente no qual se encontram discriminando, assim, o lugar da
moralidade em suas vidas. Desta forma, pretende-se aproximação entre
autora e obra com o intuito de identificar traços de Woolf  em sua
personagem.

Nome: Bruna Martins De Oliveira
Instituição: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Fragmentação na estrutura familiar negra: uma
tensão em O Olho Mais Azul
Resumo: Neste trabalho, busca-se analisar como o caráter fragmentário
da estruturação familiar negra, gerado no sistema escravocrata, reflete
de modo velado, na formação estrutural familiar no pós-abolição. A
análise deterá seu enfoque sobre a obra intitulada, O Olho Mais Azul
(2019), da autora norte-americana Toni Morrison. Observaremos, a
priori, as relações familiares no romance atendo a análise para a relação
de Cholly e Pecola, protagonista do romance. O objetivo é mostrar
como o machismo opera na obra não só a nível institucional, ele atua
de modo plural determinando diretamente relações de poder em
múltiplos níveis. Assim, detendo a análise a protagonista e ao antagonista
do romance, discorreremos brevemente acerca de como o sistema
escravocrata incide sobre a formação da família negra contemporânea
e, também, como o machismo opera no núcleo das relações familiares
da obra. Para fundamentação teórica desta análise utilizaremos ensaios
críticos escritos por Davis (2018); Bell Hooks (2019) e a obra Mulheres,
raça e classe em que Davis (2016) discorre, de maneira incisiva, acerca
da objetificação dos corpos escravizados.
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Nome: Natália Fontes de Oliveira
Instituição: Universidade Federal de Viçosa - UFV
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Deslocamento para o futuro: a temática da inserção
social das mulheres
Resumo: O feminismo, juntamente com a crítica literária feminista,
abriu novos caminhos para uma gama de possibilidades de uma literatura
escrita por mulheres, refletindo sobre questões de gênero, classe, raça,
identidade e idade. A autoria feminina vem ao longo dos anos
reinventando o fazer literário e redefinindo cânones literários. Através
de um longo processo histórico de lutas, mulheres hoje reivindicam
espaço para suas vozes por meio da escrita e publicação de textos
literários. Podemos observar um crescente número de produções de
distopias de autoria feminina na contemporaneidade especialmente em
língua inglesa. Este trabalho visa investigar como O Conto de Aia de
Margaret Atwood aborda a temática da inserção social das mulheres,
considerando o deslocamento em tempo e espaço para um futuro
distópico. Busca-se compreender de que maneira a distopia reflete a
luta das mulheres contra os papéis de gênero atribuídos pelo patriarcado,
seus avanços e retrocessos.

Nome: Juliana Borges Oliveira de Morais
Instituição: Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Lar(es) em Geographies of  Home: percursos e
negociações
Resumo: O objetivo do presente trabalho é problematizar e refletir
sobre o conceito de lar no romance Geographies of  Home (1999),
escrito pela dominicana Loida Maritza Pérez. A obra nos traz o percurso
de uma família dominicana que se desloca para os Estados Unidos
devido a falta de perspectivas em uma República Dominicana marcada
por 31 anos da ditadura de Rafael Trujillo.  Ainda que o deslocamento



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

41

seja uma possibilidade de esperança para a família, mesmo após anos
vivendo nos Estados Unidos, a ideia de lar insiste em rondar seus
membros, especialmente as mulheres, focos de minha análise. Seja na
forma de um desejo e/ou de uma memória, “lar” é revisitado por essas
personagens diaspóricas. O conceito passa por revisões e a sua
negociação pelas personagens coincide com suas reflexões a respeito
de si mesmas nos espaços vários que ocupam e percorrem.
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ST2. TEORIAS DO AGORA: LITERATURA E
PENSAMENTO EM TEMPOS CRÍTICOS

Nome: Tida Carvalho
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Literaturas de viagem e de diáspora em tempos
pós-coloniais
Resumo: A partir de trabalhos de análise de obras literárias, pretende-
se discutir e compartilhar os resultados de nossa pesquisa em literaturas
pós-coloniais.

Nome: André Carneiro Ramos
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Reencontrando o selvagem Roberto Bolaño
Resumo: Creio que toda a obra de Roberto Bolaño (1953-2003) emule
uma espécie de provocação ao relacionar sempre criação literária a relatos
memorialísticos. Temas como mimesis e representação, ou mesmo
realismo e veracidade, também estariam nela envolvidos. Em meio a
essas constatações, nossa proposta será a de comentar algumas passagens
do conto “”Sensini””, publicado em seu livro “Chamadas telefônicas”
(1997), tendo como foco a análise de cenas rememoradas/recriadas
pelo autor com o objetivo de se revelar epifanias até então escondidas
nos pequenos detalhes do desauratizado cotidiano contemporâneo que
temos, como também nas reincidentes mazelas de todo este esgarçado
continente latino-americano. Como resultado dessa e de outras leituras,
conclui-se que o “selvagem” Bolaño passou a compreender mais e
melhor a si mesmo e seus compatriotas através do processo de escrita
que tinha, inclusive a ponto de se conscientizar, na reta final da vida,
acerca de sua relevância como insurrecta e necessária voz no
caleidoscópio que é a literatura hoje.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

43

Nome: Neila da Silva de Souza
Instituição: Universidade de Brasília - UnB
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: O Realismo de Lukács e sua atualidade no conto
O ex-mágico da Taberna Minhota
Resumo: Nesta comunicação, far-se-á a leitura do conto “O ex-mágico
da Taberna Minhota”, de Murilo Rubião na perspectiva do método
dialético pensado por Györg Lukács, chamado de Realismo. No conto,
encontramos a história de um mágico que não tem passado. Em um
dado momento, percebe sua existência quando está de frente a um
espelho em uma taberna, onde começa a trabalhar alegrando o público
com suas mágicas. Logo após, trabalha em um circo, e faz muito sucesso,
porém, isso não lhe agrada, questionando a complexidade da vida
humana. A concepção básica a ser defendida será a de que, para Lukács,
resgatar os fundamentos da teoria social de Marx é o sujeito tomar
consciência dos conflitos sociais e criar os meios para combatê-los,
aplicando a perspectiva teórico-filosófica que apresente uma
possibilidade da crítica social aliada à transformação social. Para ele, é
importante o autor revelar a verdade em sua criação, o método realista
que seria o critério e também o caminho para o artista, diante da obra
de arte, firmando, com isso, a intensificação do drama humano. Desse
modo, é possível demonstrar que a vida cotidiana se apresenta de forma
descontínua e rarefeita, bem como as relações dos sujeitos e as
contradições presentes na sociedade. O norteamento teórico será feito
a partir dos textos Introdução aos Escritos de Marx e Engels (2010);
Marx e o problema da decadência ideológica (2010) e Narrar ou
descrever? (2010).

Nome: Tiago Ferreira Pereira
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Teoria, crítica e estudos culturais da memória
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Resumo: Do grego (krinein = julgar), a etimologia da palavra crítica
revela que essa atividade pressupõe o julgamento de valor. Muito antes
da Teoria se constituir como tal, a crítica literária já era praticada na
Antiguidade Clássica por Platão e Aristóteles. Desde então, diversos
métodos e modelos têm surgido. Institucionalizaram-se e hoje são
confundidos, muitas vezes, com doutrinas ou pedagogias para a leitura
dos textos. Mesmo diante de múltiplas perspectivas, as questões,
decorrentes inclusive da linguagem popular, parecem sempre retornar
ao mesmo ponto de partida: o autor, o referente, e assim por diante. Há
debates que surgiram antes da teoria, mas que ainda parecem insolúveis
à luz dos Estudos Literários. Dessa forma, esse trabalho propõe uma
análise sobre as questões que norteiam o exame do texto literário com
base nos pressupostos teóricos do campo de pesquisa do Estudos
Culturais da Memória. A metodologia aqui empregada parte de autores
que dirigem seus esforços intelectuais em direção à temática da memória.
São eles Astrid Erll, Jan Assman, Joël Candau, dentre outros nomes.
Os Estudos Culturais da Memória, termo guarda-chuva, diz respeito a
um estudo inter/transdisciplinar em torno dos desdobramentos da
memória. Dentre eles, estão os modos de representação, a memória
como “configuração mimética.

Nome: Danilo Barcelos
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da Pós-graduação
Título do trabalho: Os desafios da disciplina Teoria da Literatura em
tenpos de “Depois da teoria”
Resumo: O presente trabalho pretende investigar os desafios das
disciplinas de Teoria da Literatura no atual momento em que vivemos.
Pensando o percurso da disciplina nos cursos de Letras no Brasil, sua
gênese, seu auge enquanto disciplina e seus desafios nas últimas décadas,
discutiremos as tensões por que passaram os estudos literários nos
últimos anos e o cenário em que se encontra o ensino de Teoria da
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Literatura nos cursos regulares de formação universitária em Letras.
Para tanto, analisaremos alguns programas da referida disciplina, em
especial os ministrados na Universidade de São Paulo e na Universidade
Estadual de Montes Claros, a fim de problematizar a abordagem da
disciplina em dois cenários universitários diversos.  Tal proposta também
busca discutir a importância da área para estudantes de Letras
interessados na formação específica de estudante e pesquisador/e/a
de literatura. São base para nossa discussão os textos teóricos de Terry
Eagleton (Depois da teoria, 2014; As ilusões do pós-modernismo, 1998;
A ideia de Cultura, 2011; Teoria da literatura: uma introdução, 2006),
Jonathan Culler (Teoria literária: uma introdução, 1999), Luiz Costa
Lima (Teoria da Literatura em suas fontes, 2002; Dispersa demanda,
1981; História, ficção, literatura, 2006); Roberto Acízelo de Souza
(Iniciação aos estudos literários, 2006; Teoria da literatura: trajetória,
fundamentos, problemas, 2018; Um pouco de método, 2014), além de
demais autores seminais ao estudo da Teoria da Literatura no Brasil,
tais como Vitor Manuel de Aguiar e Silva (Teoria da literatura, 2011);
Afrânio Coutinho (Notas sobre Teoria Literária, 1976) e René Welle e
Austin Warren (Teoria da literatura. 1962).  A partir desses teóricos
podemos pensar a formatação do pensamento e da disciplina
universitária, as relações que tais pensamentos têm na organização dos
cursos universitários da área de Letras e podemos tecer as conjunturas
que acreditamos ser as mais desafiadoras para a formação em Teoria da
Literatura nos cursos de Letras em nível de graduação e pós-graduação.

Nomes: Michelle Martins de Almeida e Alex Fabiano Jardim
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros
Categoria: Docente da Pós-graduação
Título do trabalho: Nietzsche leitor de Dostoievski - uma intercessão
entre filosofia e literatura a partir dos conceitos de subjetividade e
decadência - um olhar sobre o Brasil
Resumo: Pretendemos a partir de uma transversalidade entre filosofia
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e literatura, realizar uma conversação a partir de alguns elementos do
pensamento de Nietzsche e o texto Memórias do Subsolo, de
Dostoiévski. À luz do “homem do subsolo” e da leitura de Genealogia
da Moral e Além do Bem e do Mal, problematizaremos a conjuntura
político-social tendo o Brasil como campo de análise. Nesse itinerário,
o atual quadro político brasileiro revelaria, de algum modo, indicativos
da ‘falência’ do sujeito, da desilusão e dissolução da promessa de
emancipação, “progresso”, segurança, liberdade, autonomia e igualdade.
A ideia é construir uma analogia possível entre o homem do subsolo, o
homem do ressentimento, e a “nova” direita brasileira. Nesse sentido,
faz-se necessária ressaltar a importância da constituição de novas
potências sociais e destacar o papel das fissuras coletivas. A questão
que nos impõe é se diante da atual paisagem político-social, podemos
criar dispositivos e práticas que escapem às políticias que produzem a
decadência a partir do silenciamento dos devires e de novos modos de
singularidades.

Nome: Luís Alberto dos Santos Paz Filho
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul -
PUCRS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Um discurso barthesiano do desejo como
manifestação de verdades
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca de
dois temas muito caros aos estudos de Roland Barthes: o desejo e a
verdade. Ao partir da perspectiva do discurso enquanto produção
humana de identidade e subjetividade apresenta-se questões referentes
à noção de verdade vinculada a um tipo de objetividade da linguagem,
que se mostra oposta às individualidades dos sujeitos (subjetividades).
Há quem até hoje compreenda que a linguagem produz uma verdade.
Nesse sentido, é como se fosse possível um discurso (que advém de
uma criatura imperfeita, com gostos e anseios singulares) carregar em
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si o absolutismo. O que é ser verdadeiro? O que significa não ser de
verdade? Fato e verdade são sinônimos? Por levantar estas e outras
questões, o presente trabalho pretende desenvolver reflexões e
posicionamentos acerca do desenvolvimento de um discurso subjetivo
que permita a busca do indivíduo por seus desejos. Nesse âmbito, cabe
explicar que serão utilizadas como parâmetro algumas noções de desejo
advindas de estudos psicanalíticos, sobretudo os desenvolvidos por
Jacques Lacan. Toma-se, assim, como um dos caminhos fundamentais,
a ideia de Lacan a respeito das relações dialógicas como fonte da
inquietação desejante, ao dizer que a relação com o Outro é essencial,
uma vez que o “caminho do desejo passa necessariamente por ele, mas
não porque o Outro seja o objeto único, e sim na medida em que o
Outro é o fiador da linguagem e a submete a toda sua dialética” (LACAN,
1999, p. 1450). Há, enfim, uma segunda questão que corre paralela à
produção desejante do discurso: a busca pela verdade. Concernente a
isso, aproxima-se essa empreitada individual ao discurso linguístico-
literário, movimento realizado por Roland Barthes ao longo de grande
parte de sua obra.

Nome: Pablo Vinícius Dias Siqueira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Esquizografia: arte e vida com Fernanda Young
Resumo: O presente trabalho pensa a trajetória intelectual de Fernanda
Young (1970-2019), considerando de maneira diversa os aspectos
biográficos da escritora. As experiências pessoais e públicas de Young
se misturam com suas criações ficcionais e poéticas e desafiam uma
reflexão biográfica que trilhe, sobretudo, os caminhos da literatura
younguiana. Nesse sentido, tendo como norte os conceitos de Roland
Barthes e François Dosse, objetiva-se criar um estudo de vida permeado
pela aventura literária e pela reinvenção da própria vida.
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Nome: Júlia Barbedo Ruivo
Email: juliabarbedoruivo@gmail.com
Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Diante da fratura do real: o “super-realismo” em
Inquérito Policial da Família Tobias de Ricardo Lísias.
Resumo: A partir da definição de realismo traumático, de Hal Foster,
da perspectiva de literatura contemporânea, de Karl Erik Schøllhammer,
e dos estudos sobre “real perdido”, de Alain Badiou, o trabalho a ser
apresentado, ainda em desenvolvimento como pesquisa de dissertação
– cuja metodologia se pauta essencialmente na leitura e análise
bibliográfica –, pretende analisar as produções de Ricardo Lísias,
especialmente o Inquérito Policial da Família Tobias, uma vez que, desde
1999, o autor vem apresentando uma série de obras que desafiam limites
representativos e embaralham as percepções do real e da ficção,
transgredindo os moldes clássicos de mimese. Seja pela apresentação
de livros em outros formatos, como um inquérito policial ou cartas
enviadas pelo correio e assinadas pelo autor; ou pelo uso de e-mails,
notícias, recibos, diários, cadernos, inclusive que mostram a interação
de personagens com figuras públicas “reais”, como professores, críticos,
políticos, para compor a narrativa; seja porque Lísias se coloca
constantemente em sua obra não só como autor, mas como narrador e
personagem, sem que a obra seja conferida como autobiografia; ou até
pela pessoa Ricardo Lísias manter atitudes performáticas diante do
público, em redes sociais, entrevistas e publicações em jornais e revistas.
É com essa manifestação literária polêmica e com várias fraturas entre
as fronteiras do real e do ficcional que se acredita poder associar a
leitura de Hal Foster com a literatura de Lísias, repensando a estrutura
do realismo literário a partir do real traumático.
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Nome: Sivaldo Ferreira de Souza
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A dispersão da literatura para novas mídias e a
experiência literária através dos cards de “Magic the Gathering”
Resumo: Partindo dos pressupostos de Terry Eagleton e Jonathan
Culler sobre a noção de literatura, urge questionar de que maneira ela
se encontra na contemporaneidade, isto é, que tipo de experiência
literária é possível se conceber a partir da dispersão do texto literário
em outras mídias que não o livro. Nesse sentido, buscar-se-á no presente
trabalho uma teorização sobre a interatividade que os cards do TCG/
RPG “Magic The Gathering” trazem a respeito da literatura, tendo em
vista que estes possuem pequenos excertos textuais no espaço da carta
que provocam uma leitura não linear, mas dispersa através dos cards.
Por essa mesma lógica, buscar-se-á também o entendimento da literatura
não mais fechada no objeto do livro, mas sim, multimidiática, que propõe
o questionamento sobre futuro, o contexto, e o efeito que a literatura
tem, atualmente, na vida do leitor. Para tanto, autores como Ítalo Calvino
e Giselle Beiguelman serão imprescindíveis.

Nome: Amanda Antônia de Oliveira Nogueira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A subjetividade do leitor como peça fundamental
do letramento literário
Resumo: Pensando na formação do professor que é parte fundamental
no processo de aprendizado do estudante, pretende-se refletir a
problemática maneira como o sistema propõe o ensino da literatura na
escola, priorizando certas metodologias convencionais que limitam a
criatividade e as várias maneiras de leitura que um indivíduo pode
desenvolver. Gérard Langlade (2004) afirma que o leitor é “autor da
singularidade da obra”, ou seja, são as singularidades dos atos de leitura



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

50

de cada sujeito leitor que tornam os textos ricos e inclusive significativos,
desta maneira, quando se delimita uma leitura convencional, seja o
modelo historicista tão comum na escola, seja outra modalidade que
alija o sujeito leitor, inutiliza-se o próprio ato de leitura, bem como suas
possibilidades. Antoine Compagnon (2006) defende a ideia do leitor
como sujeito livre na modernidade, e mesmo a literatura podendo
confirmar inúmeros sensos comuns, ela também permite romper com
estereótipos pré-definidos e fomentar a criação do novo. Por isso,
buscamos pensar de quais maneiras o letramento literário pode ser uma
prática constante do professor-pesquisador-leitor, considerando que sem
esse exercício aberto o processo seria ineficaz. Para isso, pode-se pensar
em práticas e exercícios de letramento literário como o diário de leitura,
as anotações pessoais sobre impressões do texto, entre outros, que
permitem a reflexão e não apenas o que é certo ou errado segundo
leituras preestabelecidas, de maneira que a subjetividade de cada
indivíduo seja respeitada e valorizada como peça fundamental que
mantém a vitalidade da obra, dando um novo olhar para o que é a
literatura e os seus modos de leitura.

Nome: Fábio Salem Daie
Instituição: Université du Québec à Montréal (UQÀM, Canadá)
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Ensaísmo latino-americano e literatura: diálogos
interdisciplinares na noção de “formação” do jovem Antonio Candido
Resumo: Esta comunicação visa apresentar os resultados parciais de
pesquisa pós-doutoral sobre o ensaísmo moderno brasileiro e hispano-
americano, cuja origem está em tese doutoral defendida no âmbito do
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São
Paulo, em 2019. O objetivo é investigar a gênese e o desenvolvimento
da noção de “formação”, sobretudo nas formulações do jovem Antonio
Candido e à luz de seus ensaios críticos da década de 1940, bem como
das leituras de clássicos do ensaísmo brasileiro do mesmo período, como
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Casa Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil
(1936), de Sérgio Buarque de Holanda; e Formação do Brasil
Contemporâneo (1942), de Caio Prado Júnior. Com efeito, interessa
notar que as concepções do jovem Candido, se por um lado respondiam
a valores sociais e imperativos intelectuais de seu tempo - certa urgência
em inventariar, caracterizar e sopesar os elementos constituintes da
substância nacional e condicionantes da própria nacionalidade -, por
outro lançavam os fundamentos de um pensamento estético cujo vigor
contribuiria à reelaboração do sentido de “nacional” nos estudos sobre
a literatura. Nesses primeiros escritos da década de 1940, já é possível
entrever não apenas um programa de pesquisa que teria na obra do ex-
aluno Roberto Schwarz um dos seus desenvolvimentos mais completos,
como também se verifica em potência o diálogo posterior com vertentes
do pensamento estético latino-americano, com ênfase à noção de
“transculturação literária” tal como estabelecida pelo uruguaio Ángel
Rama (com quem Antonio Candido manteve longeva correspondência).
Deseja-se sugerir que, embora sendo a primeira floração de uma longa
trajetória intelectual - e, nesse sentido, certamente marcada por
convicções e pressupostos depois abandonados -, a força dos escritos
de juventude residiria na gênese daquela noção de “formação”, pedra
de toque do pensamento social brasileiro e pano de fundo de uma teoria
crítica capaz de pensar os dilemas do país à hora atual. Por esse caminho,
a investigação sobre a “formação” representa também uma reflexão
sobre seus pressupostos e sua atualidade ou caducidade diante dos
paradigmas apresentados aos países periféricos no capitalismo
contemporâneo.

Nome: Mykaelle Ferreira
Email: mk.ferreira@yahoo.com.br
Instituição: Universidade Federal Fluminense - UFF
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Aspectos da distopia no romance brasileiro
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contemporâneo
Resumo: O tempo presente, marcado pela lógica mercadológica e pelo
senso neoliberal de consumo, se torna cada vez mais sombrio. O futuro,
por sua vez, não mais se restringe ao amanhã, ele já se encontra entre
nós e a sua percepção não é agradável. Diante de tal ceticismo, as
distopias são classificáveis não apenas como um aviso catastrófico sobre
o fim dos tempos ou sobre a constituição das sociedades humanas, mas
também, como um fenômeno que permite debruçar-se sobre o
contemporâneo, sobretudo em sua concepção como fenômeno literário.
Nesse sentido, a presente comunicação objetiva promover uma reflexão
sobre a pertinência da distopia literária, em uma perspectiva nacional,
para pensar os caminhos do romance brasileiro na contemporaneidade.
Para atingir tal objetivo, busca-se apresentar um recorte do projeto de
dissertação desenvolvido para o mestrado acadêmico do Programa de
Pós-Graduação stricto sensu em Estudos de Literatura, da Universidade
Federal Fluminense (UFF). O trabalho defende, nesse sentido, que o
gênero distópico possibilita a ficcionalização do real como uma maneira
de pensar os sintomas de uma determinada época (RANCIÈRE, 2005)
e, portanto, o estudo sobre distopias nos permite refletir sobre o alcance
da literatura como ferramenta política e social. Assim, verificamos como
resultado parcial que analisar tal gênero literário permite ampliar o leque
de possibilidades analíticas para estudiosos na área de Letras e Literatura
a partir da abordagem de gêneros que, ainda, não possuem a devida
atenção acadêmica, embora mantenha um amplo alcance de público-
leitor. Portanto, recorremos aos estudos postulados por Freud (2011),
Bauman (1998), Sloterdijk (1999) para pensar a dimensão que os limites
do processo civilizatório atingem, em especial, na contemporaneidade
e, também, utilizamos o pensamento de Clayes (2017), Baccolini e
Moylan (2013), Lepore (2017) e Berardi (2019) a fim de delimitar as
características principais que recobrem a ficção distópica.
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Nome: Maria Regina da Cruz
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A literatura em novas mídias: apropriação,
transposição e novos modos de leitura
Resumo: A pesquisa busca salientar a expansão dos ramos das Letras,
mais precisamente da literatura, para novos espaços midiáticos que tem
transformado a experiência literária, antes restrita ao livro. Nesse âmbito,
cabe a reflexão, a partir desse estudo, sobre os modos de apropriação
dos textos literários pelas novas mídias, desde as convergências mais
antigas (literatura e pintura, literatura e música) até as mais recentes
(literatura e cinema, literatura e plataformas digitais). Diante dessa
multiplicidade, a literatura faz-se presente nas redes sociais de diversas
maneiras: posts, vídeos, imagens, podcasts, entre outros. Nessa perspectiva,
o objetivo da pesquisa é analisar os processos de(re)inserção da literatura
pelas mídias, a transposição intersemiótica e outras formas de
apropriação. Propomos abordar a pesquisa com base na metodologia
bibliográfica para o conceito de ciberliteratura como pensa Portela (2003)
e a leitura no ciberespaço sob a ótica de Irchof  (2016). Por conseguinte,
a necessidade dessa discussão passa pela necessidade de refletir sobre a
literatura cibernética, que também está ligada intimamente à necessidade
de transformar os meios de leitura e propor o desenvolvimento de
pensamentos críticos como agora. A discussão será fundamentada nas
questões importantes para a teoria literária (o que é a literatura, o que é
um leitor, o que é experiência de leitura), conforme Eagleton (2003),
nos exemplos da literatura digital, especificamente nas redes sociais
enriquecidas de reflexões acerca do momento vivenciado. De antemão,
os resultados parciais dessa pesquisa serão capazes de demonstrar a
emergência de novas formas de leitura nas redes.
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Nomes: Hellen Darlla Alves Rocha Soares Guimarães e Luiz Henrique
Carvalho Penido
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante e Professor de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: As novas formas de leitura e a formação de
comunidade leitora virtual
Resumo: As novas formas de leitura e a formação de comunidade
leitora virtual, cada vez mais importantes, são as discussões em torno
dos novos lugares onde a leitura literária se faz atualmente. A tendência
de aliarmos materiais virtuais, redes sociais e plataformas digitais ao
ensino, torna-se necessária e urgente. Por isso, esta comunicação, que é
parte da pesquisa “Alunos booktubers, o protagonismo nos vlogs
literários”, desenvolvida no ProfLetras, objetiva refletir sobre as
implicações das novas tecnologias da informação para a leitura e o uso
da plataforma digital YouTube para a formação de comunidade leitora
crítica e ativa. A hipótese da pesquisa é que com a propositura da criação
de um vlog literário, seja possível formar uma comunidade leitora para
além do modelo tradicional da troca de impressões sobre livros de papel,
mas usando as plataformas digitais como meios de conexão e
interlocução. O objetivo geral da pesquisa é analisar se a propositura
terá relevância para o incentivo à leitura, seja ela tradicional ou adaptada
às novas formas em ascensão, consequentemente, propiciando também
novas formas de articulação de uma comunidade leitora. Em torno
desta proposta, cabem outras várias discussões como, por exemplo, a
transformação operada na leitura após o surgimento das novas mídias
e o papel do professor de língua portuguesa, em séries da educação
básica, na atualidade, já que a variedade de textos híbridos, multimodais
e multissemióticos expande cada vez mais. Visto isso, o papel do
professor é de mediador entre o aluno e os novos formatos de texto,
ofertando reflexão sobre a necessidade da leitura como subsidiária para
a aquisição de conhecimento, seja ele qual for, agora, ainda mais acessível
e dinâmica.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

55

Nome: Paulo Roberto Barreto Caetano
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Teoria da Literatura e Teoria do cinema: série 24
horas (Joel Surnow, Roberto Cochran)
Resumo: Como a Teoria da Literatura pode contribuir para a análise
de séries de TV e de streaming? De modo análogo, pode-se indagar:
que conceitos da Teoria do Cinema contribuem para ler as séries como
linguagem fílmica? Como esses discursos teóricos lidam com o
fenômeno pop que há pelo menos duas décadas têm tomado de assalto
a demanda por ficção, e que responderia (ou atuaria para) uma mudança
de um horizonte mais grafocêntrico para uma paisagem mais imagética
(como coloca Seligmann-Silva)? O esforço é parte de um projeto
incipiente sobre séries. Para tal, serão discutidos conceitos basilares da
TL, como estrutura, sintaxe narrativa, redundância, representação (Reis
e Lopes), bem como noções elementares do Cinema, tais como
narratologia, escala de planos, montagem, ritmo, salto (Aumont, Marie),
para pensar no suposto caráter intersticial das séries. O objeto inicial
dessa sondagem é 24 horas (Joel Surnow, Roberto Cochran; FOX, 2001
- 2014).

Nome: Thiago Loyola Franco
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: O cântico das criaturas: a oração e a poesia em
sintonia na voz de Francisco de Assis
Resumo: A literatura e a espiritualidade sempre se revelaram muito
íntimas, como é o caso da expressão transcendente da essência das
coisas e da própria literatura religiosa. Sendo assim, é possível perceber
uma cooperação mútua entre tais áreas, sobretudo pensando em poesia,
permitindo a apropriação recíproca de recursos próprios de cada uma
delas. Isso se torna mais evidente quando se leva em consideração a
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análise de um texto religioso sob os olhares poéticos, exercício realizado
no presente estudo. Esta pesquisa possui abordagem bibliográfica, de
cunho qualitativo e interpretativo, cujo corpus se constitui pelo Cântico
das Criaturas (ou Cântico do Irmão Sol), de Francisco de Assis. Para a
realização do trabalho, ancoramo-nos em contribuições da teoria literária,
especialmente dos autores Bosi (1977), Paz (1982) e Tezza (2003).
Objetivando identificar elementos próprios à poesia na oração
franciscana e, por consequência, entender em que medida a literatura e
a mística religiosa se aproximam no texto em questão, o presente trabalho
parte do problema: quais as possíveis relações existentes entre a arte
poética e a espiritualidade na leitura do Cântico das Criaturas? Os
resultados da pesquisa indicam que o corpus pode ser entendido como
um poema em oração ou como uma oração em poesia, a depender da
leitura feita. Essa concepção partiu da percepção de que,
recorrentemente, recursos dos quais a escrita de poemas dispõe são
utilizados na composição da oração, como a utilização de metáforas e
da verbovocovisualidade: as palavras, os sons e as imagens contribuem
com a construção do sentido do texto. Assim, compreendemos o
Cântico das Criaturas como uma expressão da sintonia presente entre a
poesia e a oração, por meio da voz de Francisco de Assis.

Nomes: Anna Clara Santos Mariz e Andrea Cristina Martins Pereira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Ficção e realidade: uma análise do conto “Tragédia
no audivisual brasileiro: Renata Sorrah está morta”, de Fernando Bonassi
Resumo: “Tragédia no audiovisual brasileiro: Renata Sorrah está morta”
é um conto do cineasta e escritor Fernando Bonassi, publicado em
1989 que, como o título sugere, apresenta os acontecimentos que
antecedem o assassinato da “atriz”. O crime é cometido por um
telespectador revoltado com as atitudes da personagem interpretada
pela artista, na televisão. A partir de reflexões teóricas sobre a mimesis,
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surgiram questões sobre a relação entre o conto e a realidade, sustentadas,
principalmente, por sua estrutura e a presença de personagens da vida
real. O objetivo principal dessa comunicação, então, é discutir as relações
implícitas e explícitas entre ficção e “realidade”, presentes no conto,
seja na forma, seja no conteúdo. Para essa discussão, nos basearemos
nas reflexões de Umberto Eco (2019) sobre a postura do leitor entre a
ficção e a realidade e em estudos teóricos de Antoine Compagnon (1999)
e Thomas G. Pavel (1986). Assim, esse trabalho se constitui em um
exercício de pensamento teórico e crítico, em que tentamos seguir o
conselho de Compagnon em fugir dos extremos e passear pelo entrelugar
em que a literatura está. Ou seja, tomando a mimésis nem como
inexistente ou irrelevante, nem como representação fiel da realidade,
mas, sim, como “”imitação criadora””. No conto, somos confrontados
com a realidade, na medida em que nos deparamos com a personagem/
atriz, Renata Sorrah, e com um conflito recorrente, advindo da confusão
que, muitas vezes, se cria em torno do artista e o personagem que ele/
ela interpreta. Por outro lado, a próprio forma do conto, semelhante a
um roteiro de filme, leva à autopercepção da narrativa como obra
ficcional e sua falta de intencionalidade em se fazer passar por realidade,
mesmo que o uso de uma personagem da vida real possa sugerir o
contrário.”

Nome: Renan Silva Duarte
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A pesquisa em Histórias em Quadrinhos no campo
dos Estudos Literários: reflexões e desafios
Resumo: As pesquisas em Histórias em Quadrinhos estão presentes,
hoje, em diversas áreas acadêmicas. O fato de demandarem uma
perspectiva interdisciplinar possibilitou que os estudos sobre quadrinhos
não se organizassem nos mesmos moldes de outras disciplinas de maior
tradição (HATFIELD, 2010). Nesse contexto, o presente trabalho



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

58

pretende discutir sobre a inserção da pesquisa em Histórias em
Quadrinhos no campo dos Estudos Literários, e quais as implicações
dessa aproximação tanto para os estudos sobre quadrinhos quanto para
os estudos literários. Para tanto, buscamos compreender como tal
aproximação se deu através do advento do romance gráfico, pelas
proposições de Eisner (1999), e quais os desafios e impasses resultantes
de tal objeto ser compreendido como literatura, como apontam Beaty
(2012), García (2012), e Groensteen (2015).
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ST3. (MULTI)LETRAMENTOS NA ESCOLA: REFLEXÕES
SOBRE O ENSINO DE LP COMO ATRIBUTO DE

PRÁTICAS SOCIAIS

Nomes: Anna Clara Santos Mariz e Jhenifer Mendes Sampaio
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A escrita literária na Educação Básica: relato de
experiência do biotemas
Resumo: O BIOTEMAS é um Projeto de Extensão da Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes que envolve a comunidade
acadêmica e as escolas de Educação Básica da região.  Na edição de
2019, realizada no período de 23 de setembro a 9 de outubro,
ministramos um minicurso sobre escrita para os alunos do Ensino Médio
com base no poema O corvo, de Edgar A. Poe e no artigo sobre sua
criação - A filosofia da composição. Apresentando tanto uma visão da
escrita como trabalho quanto como inspiração, nosso objetivo era
incentivar os alunos a escrever literatura, tentando desmistificar a ideia
de que escrevem literatura apenas alguns “escolhidos”. Para isso,
utilizamos vídeos de declamação do poema e slides para explicar a teoria
sobre criação poética. Como atividade, os estudantes escreveram seus
próprios poemas, utilizando diferentes meios como inspiração; como a
música, por exemplo. Houve a declamação de um poema escrito por
um colega convidado - tentamos demonstrar que qualquer pessoa, com
trabalho e dedicação, pode escrever poesia. Antonio Candido (1995)
afirma que a literatura é humanizadora, sendo assim, um direito humano
básico: ela tem poder para moldar nossa personalidade e visão de mundo.
A partir disso, acreditamos que a literatura deve ser mais presente na
Educação Básica, não somente seu estudo “sistematizado”, mas a leitura
para fruição e a escrita poética. Nosso intuito, então, foi levar uma
experiência com essas ideias à escola, especificamente no Ensino Médio,
onde pudemos observar como os estudantes reagem a literatura.
Observamos, durante o minicurso, com quatro turmas, os resultados
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diferentes com cada uma delas. Dessa forma, pretendemos discutir
nossas impressões e hipóteses quanto a relação entre os estudantes do
Ensino Básico e a literatura, em especial à escrita literária.

Nome: Amanda Antônia de Oliveira Nogueira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Escrever é resistir: a poesia das ruas como
inspiração de luta e liberdade através da escrita, um relato de experiência.
Resumo: Como acadêmica do Curso de Letras, foi possível a
participação no evento Biotemas, programa de extensão da Unimontes,
que oportuniza a relação Universidade e Educação Básica, por meio da
realização da oficina Poema de dentro para a rua: a poesia que exala de
cada um de nós. Foi uma oficina pensada com o intuito de acordar o
poeta que mora em cada um dos estudantes da escola básica, com o
foco em alunos do Ensino Médio. Visamos levar essa modalidade atual
do fazer poético, que surge da resistência e representatividade que a
sociedade instiga. A poesia nos apresenta formas diferentes de lê-la,
seja matematicamente pelas métricas, seja esteticamente pela forma,
seja relembrada pela fala, mas sempre histórica pela voz atemporal dos
gritos dos que viveram antes de nós. Assim sendo, a poesia de rua, nos
leva a crer que seu nascimento é inerente de cada indivíduo, e, como
Bosi (2002) questiona a respeito de um fazer artístico, levamos em conta
que a resistência é parte característica da escrita. Levar a oficina literária
como forma de dar voz aos estudantes fez nascer neles, ou acordar, um
espírito que geralmente se acostuma a ser calado, e fez crescer as raízes
da criatividade que por alguma razão o ensino tradicional tenta podar.
Assim como fomenta Compagnon (2006), a literatura sempre estará
entre a linha de pensamento histórico, que viabiliza todo o contexto
que a inspira, e a linguística, que enxerga a expressão literária como a
“arte da linguagem”. No estudo da poesia de rua, buscamos trazer essas
noções que a arte urbana exala, mostrando sua sobrevivência através



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

61

da resistência e percebendo a importância da expressão artística desse
fazer literário, como forma de reverberar a luta através da língua, A
experiência nos possibilitou refletir sobre as propostas de ensino voltadas
ao texto poético na Educação Básica em aulas de Língua Portuguesa.

Nome: Márcia Andrade Marques
Orientador: Prof. Dr. Gilson dos Santos (orientador)
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia - UFU/Profletras
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Letramento literário: práticas de leitura do texto
poético nos anos finais do Ensino Fundamental
Resumo: O contato do aluno com a leitura literária deve torná-lo um
leitor mais ativo, à medida que o faz refletir sobre si e sobre o mundo
que o cerca, a partir de análises, compreensão e da procura de sentidos
para o que leu. O trabalho tem como objetivo geral favorecer a promoção
do letramento literário, por meio de práticas organizadas em sequências
didáticas, visto que as atuais propostas de leitura, na maioria das escolas
de educação básica, não têm propiciado a formação de leitores críticos
e autônomos nos anos finais do Ensino Fundamental. Os objetivos
específicos, desta proposta de trabalho, visam a ampliação do repertório
de leitura literária na sala de aulas através de propostas metodológicas
de gêneros literários, com ênfase na leitura de textos poéticos, estimular
a proficiência da produção escrita de textos literários e de textos não
literários na escola, alcançando o letramento dos alunos. Cosson (2018)
e Soares (2009) entre outros, são os autores cujas reflexões orientam a
proposta sobre o trabalho com o texto literário e o letramento literário
de crianças e jovens. O último ponto da proposta apresenta as sequências
didáticas que envolvem textos literários de vários autores,
principalmente, poemas de Cecília Meireles. Essas sequências visam o
despertar do letramento literário no Ensino Fundamental.
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Nome: Welber Nobre dos Santos
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A lingua(gem) em variação e discurso: a formação
do aluno contemporâneo nas aulas de língua portuguesa
Resumo: Tendo-se em vista que o ensino de português deve estar a
serviço da formação linguística do aluno e de sua preparação para as
práticas sociais, o objetivo do presente estudo é estabelecer um espaço
de reflexão sobre a interface necessária entre língua, linguagem, variação
e discurso, buscando uma possível aplicabilidade desses conceitos em
práticas didático-pedagógicas que visem a preparar o cidadão para atuar
de modo eficiente na sua esfera social, na perspectiva do letramento.
Nesse viés, é fundamental que o professor de língua portuguesa tenha
a consciência de que nunca se fez tão necessária uma atuação da escola
no sentido de despertar no sujeito uma consciência sobre a sua
identidade linguística, para que, por meio dela, protagonize o seu dizer
e seja um cidadão crítico no mundo contemporâneo. Diante do objetivo
estabelecido e dessa reflexão inicial, busca-se, de modo específico,
discutir sobre a maneira como é possível aplicar a interface língua-
linguagem-variação-discurso em atividades práticas de língua portuguesa
na escola, a partir de vários gêneros textuais. Nesse sentido, a discussão
que se propõe neste estudo está embasada teoricamente nas noções de
língua e linguagem (CASTILHO, 2003; FIORIN, 2003; BAGNO, 2014);
no conceito de letramento (SOARES, 2010); no trabalho com a variação
linguística na sala de aula (BORTONI-RICARDO, 2019); no conceito
de gramática reflexiva (TRAVÁGLIA, 2001) e em documentos
parametrizadores da educação básica no Brasil (PCN, 1997; BNCC,
2017). Espera-se, por meio dessa reflexão, suscitar um espaço de debate
sobre o ensino de português na atualidade, uma prática que se faz
necessária no ambiente acadêmico, tendo em vista a importância de
um diálogo permanente entre a universidade e a escola, com o intuito
de que esses debates teóricos proporcionem, em alguma medida,
repercussões sociais no âmbito escolar.
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Nome: Hérica Tosta Bastos Martins
Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Brandim de Lima
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação - Mestranda -
Profletras
Título do trabalho: A Interação das redes sociais como suporte para o
desenvolvimento da leitura e da escrita.
Resumo: A proposta deste trabalho surge da reflexão da prática docente,
decorrente do desinteresse e resistência de alunos do nono ano do ensino
fundamental de uma escola pública, localizada em Diamantina MG,
em relação às práticas de escrita e participação, em geral, nas aulas de
Língua Portuguesa. Considerando o momento atual de distanciamento
que estamos vivendo e da necessidade do ensino remoto, buscamos
conciliar essa situação de acesso às mídias digitais com os fins
pedagógicos. Os objetivos gerais dessa pesquisa são: 1 - possibilitar a
exploração de gêneros textuais, através de redes sociais, em particular o
Instagram, 2 - estimular a participação nas aulas de leitura e escrita por
meio das redes sociais e 3 - proporcionar a circulação dos textos escritos
pelos estudantes de forma a atribuir-lhes maior significado. A pesquisa
configura-se em seu caráter qualitativo, na perspectiva da pesquisa-ação.
Como fundamentação teórica, partimos dos pressupostos de Bakhtin
(1992), Antunes (2009), Koch e Elias (2014), Currículo Referência de
Minas Gerais (2019), Antunes (2005)  e Ribeiro  (2005), e em diretrizes
da concepção sociointeracionista da linguagem, da compreensão do
papel do leitor e do recurso digital como suporte para o
multiletramento. Trata-se de pesquisa em andamento, cujos resultados,
até o momento, apontam para aspectos positivos no desenvolvimento
da articulação de elementos linguísticos e da progressão textual em razão
de um trabalho voltado para o desenvolvimento de textos coesos e
coerentes, com organização de ideias, conforme um determinado
propósito comunicativo.
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Nome: Maria da Penha Brandim de Lima
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Linguagem no ensino remoto
Resumo: A sala de aula constitui ambiente rico em que se situam e se
possibilitam formas e estratégias das mais diversas para o
desenvolvimento do conhecimento, todos eles permeados pela
linguagem oral e escrita de forma simultânea. Embora não seja o único,
o ambiente escolar é aquele em que o processo interativo eclode na
comunhão de falas, gestos, expressões faciais e recorrência aos mais
diversos tipos de estratégias face a face com as quais professores e alunos
(re)constroem narrativas e análises. O contexto da pandemia de Covid19,
que se instalou sobre o mundo no início de 2020, obrigou os educadores
de todos os níveis de ensino a transformações radicais do formato das
aulas. Sabe-se das dificuldades de ordem operacional, em relação ao
acesso e uso de equipamentos tecnológicos e da web, não alheios a esse
fato, mas considerando também o caso da efetivação das aulas remotas,
o novo formato de aulas remotas implicou adequações de diversas
ordens no processo de seu desenvolvimento. Tendo em vista estas
questões, entendemos a necessidade de compreender, no que se refere
à linguagem usada nessa modalidade, quais foram as principais diferenças
que ocorreram. Objetivando compreender as dificuldades e as soluções
desenvolvidas por profissionais da educação, propõem-se uma pesquisa
de cunho qualitativo, que se dispõe a retratar alguns aspectos dessa
mudança. Entende-se que a distância e a ausência dos elementos visuais
e de interação face a face que davam sustentação ao trabalho docente,
essa nova característica implicou condições de ênfase no uso do texto
descritivo, o que nos leva a procurar em autores como Adam (2008);
Bakhtin (2006); Ribeiro (2018) Chartier (1999) e  Marquesi, entre outros,
a fundamentação e o estudo da estrutura da sequência descritiva, muitas
vezes relegada a segundo plano, como o novo foco no enunciado textual
das aulas remotas.
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Nome: Júlia Aguiar da Silva
Instituição: Universidade Federal do Pará - UFPA
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Textos multimodais nas escolas: necessidades para
acompanhar a evolução e a formação do leitor
Resumo: As contemporâneas formas de disseminação da linguagem
vêm transformando a compreensão dos textos por diferentes fontes de
compreensão linguística, em que a linguagem verbal e visual são
reiteradamente utilizadas por via de acesso aos textos multimodais. Desta
forma, objetiva-se, de modo geral, a demonstração da necessidade de
acompanhamento do professor no desenvolvimento e formação do
leitor através dos textos multimodais. De maneiras específicas, objetiva-
se à análise do contexto do texto multimodal, a demonstração da atual
influência dos supracitados textos no aprendizado do leitor e a análise
de como essa forma de aprendizado deve ser aplicada na positividade
do ensino e da aprendizagem do aluno. A metodologia aplicada no
desenvolvimento do artigo, perfaz a revisão de literatura, com a utilização
de fontes literárias publicadas entre, 2006 a 2018. Como resultados do
estudo, pode-se denotar a importância da utilização da internet como
uma potencial ferramenta precursora do ensino e da aprendizagem da
leitura. Nesse sentido, o professor possui fundamental importância, haja
vista aduz pelos corretos meios de direcionamento do aluno na
aprendizagem da leitura, segundo as diretrizes da língua portuguesa.
Com isso, a contribuição da pesquisa, para o âmbito acadêmico, viabiliza
a demonstração das nuances pertinentes a utilização dos textos
multimodais na aplicação do ensino da leitura, uma vez que o acesso à
internet é crescente entre os discentes, sendo uma ferramenta útil para
despertar seu interesse pela leitura e estudo.

Nome: Kathellyn Kevany Ferreira Oliveira Souza
Orientadora: Profa. Dra. Maria da Penha Brandim de Lima
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
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Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Percorrendo as entrelinhas do texto: a escrita do
artigo de opinião
Resumo: No desenvolvimento de nosso trabalho de conclusão de
nossa licenciatura em Letras, preocupamo-nos com questões
específicas do ensino, visando, em especial, ao Ensino Médio.
Entendemos, inicialmente, que a argumentatividade está inscrita na
língua, permeando as diversas situações de comunicação que
estabelecemos diariamente. Tendo em vista que nos comunicamos
por meio de textos, orais ou escritos, este trabalho busca resposta a
seguinte questão: como proporcionar aos discentes a aquisição de
competências necessárias para a escrita de textos argumentativos?
Desse modo, pensando em estratégias de ensino, elegemos o gênero
artigo de opinião para o desenvolvimento de uma proposta de ensino,
por ser um gênero capaz de abordar temas atuais e relevantes que
colaboram para a formação de sujeitos críticos. A partir disto, após
estudos teóricos, propusemo-nos a pensar um projeto de escrita com
esse gênero, tendo por referência a sequência didática postulada por
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), com o objetivo de contribuir no
desenvolvimento de competências para escrita de textos
argumentativos. A metodologia de pesquisa eleita é de cunho
qualitativo, a qual se processa por meio de materiais já gerados,
proporcionando ao pesquisador um amplo olhar sobre a temática
estudada. Como expediente teórico apoiamos nos pressupostos da
terceira fase da Linguística Textual, fundamentalmente nos trabalhos
de Marcuschi (2000), Koch (1997) e Barbosa (2000). O estudo, aqui,
empreendido nos possibilitou compreender melhor o processo de
construção dos textos, permitindo-nos elaborar um projeto de
sequência didática para auxiliar os discentes no desenvolvimento do
processo de escrita, recorte de nossa monografia que propomos-nos
a apresentar nesse simpósio.
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Nome: Kelly Alencar Fróes Fonseca
Orientadora: Profa. Dra. Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: As produções de imagens e estratégias para ler na
constituição do acadêmico leitor-cego
Resumo: Como qualquer outro aluno, o acadêmico cego precisa sentir-
se incluído no domínio discursivo acadêmico, e essa inclusão é
perpassada em boa medida pela sua constituição como sujeito leitor.
Nesse sentido, questionamos como se dá a constituição dos acadêmicos
cegos como sujeitos da leitura, considerando a projeção das imagens
de si, do outro e as estratégias para ler que mobilizam (ou não) nesse
processo de constituição? Logo, o objetivo central dessa pesquisa é
discutir como os acadêmicos cegos se constituem sujeitos leitores na
universidade, considerando as estratégias para ler desenvolvidas nesse
processo, assim como a projeção de imagens de si (ethos discursivo) e
do outro (instituição, professores e colegas) como fundamentos dessa
constituição. Do ponto de vista teórico, essa pesquisa alia os estudos da
Linguística Textual e da Análise do Discurso de orientação francesa,
sobretudo a partir de Maingueneau (2005; 2011). Para o alcance desse
fim, partiremos da pesquisa narrativa enquanto método, adotando uma
abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorrerá pela constituição de
grupos focais compostos por acadêmicos cegos dos diversos cursos da
Universidade Estadual de Montes Claros. Nesses grupos, os acadêmicos
serão estimulados a narrar experiências leitoras na universidade,
oferecendo a sua compreensão sobre a sua história de leitura nesse
domínio discursivo. Para a análise de dados, mobilizaremos categorias
como ethos discursivo, memória discursiva e interdiscurso. Por se tratar
de uma pesquisa em andamento, os resultados parciais, obtidos por
meio da pesquisa bibliográfica, a partir da Análise do Discurso de
orientação francesa, apontam para a delineação de aspectos da
constituição de acadêmicos cegos como sujeitos da leitura.
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Nome: Luana Antunes Simoes
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Letramento multimodal através das tirinhas de
Calvin e Haroldo
Resumo: A aquisição da leitura é o ingresso do indivíduo para a inserção
no mundo letrado, no qual ler significa fazer parte desse mundo, com
diversos tipos de textos e gêneros discursivos. Para uma efetiva inserção
nesse processo, o indivíduo deve interagir com o texto, dominando
mecanismos de leitura de forma construtiva, resultando numa eficaz
compreensão textual. Ao longo da docência, notamos dificuldades de
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental em compreender e
interpretar gêneros multimodais, como a tirinha, embora tenham
interesse pelo gênero. Hipotetizamos que essas dificuldades ocorram
devido à falta de habilidades de leitura e pouco conhecimento fora do
convívio escolar. Assim, esse trabalho busca responder a seguinte
pergunta: Como a leitura de tirinhas de Calvin e Haroldo poderá
desenvolver a proficiência leitora de alunos do 7º ano? Objetiva-se
evidenciar os efeitos de uma proposta interventiva com o gênero tirinha,
desenvolvida, via sequência didática, para a construção de sentidos e o
desenvolvimento das habilidades de leitura proficiente. O quadro teórico
que dá suporte ao trabalho contempla os estudos da Multimodalidade,
em diálogo com a Gramática do Design Visual (KRESS; VAN
LEEWEN, 2006), que consideram que toda forma de comunicação é
multimodal, porque, nos contextos sociais concretos, ou seja, nas práticas
sociais com o objetivo de se comunicar, as pessoas se utilizam de formas
de comunicação em que diversos modos semióticos se integram. Para a
realização dessa pesquisa, tendo em vista nossos propósitos e objeto de
investigação, desenvolveremos uma pesquisa qualitativa, usando
metodologias da pesquisa-ação, com análise descritiva, analítica e
interpretativa. As atividades serão norteadas por pesquisa bibliográfica
de estudos já desenvolvidos anteriormente. Esperamos que, com esse
trabalho, os alunos desenvolvam a proficiência leitora, minimizando
dificuldades em compreender e interpretar textos multimodais e se
tornem cidadãos ativos e capazes de exercer plenamente a cidadania.
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Nomes: Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro e Fábia Magali Dias Vieira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docentes da Pós-graduação
Título do trabalho: Do fetichismo ao efeito isca: reflexões sobre o
uso de tecnologias no ensino de português
Resumo: A tecnologia digital ocupou a escola em definitivo. Processos
de ensino que envolvam interfaces tecnológicas digitais já não são raros,
mas relativamente comuns de norte a sul do Brasil. Contudo, é preciso
entender qual é a visão que professores têm, hoje, do uso da tecnologia
digital na escola, compreendendo que valor e função atribuem a ela.
Privilegiando a nossa área de atuação – ensino de português –
questionamos: a que serve o ensino de língua materna na escola? A que
serve a tecnologia nesse processo? E o que pensam sobre essa relação
os professores que se valem de tecnologia no ensino? Este estudo parte
dessas questões para compreender o valor e a função da tecnologia
digital no ensino de português na Educação Básica. Para tanto, quatro
professores (mestrandos em Letras) responderam a um questionário
semiestruturado, que foi analisado a partir da Análise do Discurso de
orientação francesa e de preceitos da escola de Frankfurt. Os dados
demonstraram, entre outras questões, que a tecnologia na escola, para
os sujeitos investigados, apresenta duas dimensões complementares:
uma caracterizada por um efeito simbólico fetichioso, outra pela
vantagem prática do chamado efeito isca. Enquanto na primeira
dimensão se atribui à tecnologia digital um valor mítico que transcende
o que lhe é intrínseco, na segunda se utiliza dela para fisgar e motivar os
alunos, engajando-os nas atividades propostas. A nosso ver, na escola,
tanto o efeito fetiche quanto o efeito isca tendem a reduzir a
potencialidade do trabalho pedagógico, uma vez que colocam em
segundo plano abordagens fundamentais quando se trata de tecnologia
na escola, como a promoção da interatividade e do trabalho colaborativo,
assim como o desenvolvimento da autonomia e da percepção crítica.
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Nome: Edimilson Albino da Silva
Orientadora: Profa. Dra. Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Perspectivas discursivas no ensino de Língua
Portuguesa no Brasil
Resumo: Esta comunicação apresenta parte do projeto que está sendo
desenvolvido, em nível de Mestrado, no Programa de Mestrado
Profissional em Letras (Profletras) da Universidade Estadual de Montes
Claros (Unimontes). Este trabalho objetiva discutir a perspectiva discursiva
do ensino de língua portuguesa no Brasil. Para isso, partimos do princípio
de que a linguagem é lugar de interação humana; através dela o falante
age sobre o outro. Concebida assim, a linguagem se estabelece como o
espaço de construção das relações sociais (BAKHTIN, 1997). Essa
perspectiva direciona o ensino de língua portuguesa para a valorização da
reflexão sobre a língua como ferramenta de interação em detrimento ao
simples e arcaico estudo de aspectos metalinguísticos - perspectiva que
não oferece aos alunos uma visão plástica, dinâmica e heterogênica da
língua (BAGNO, 2002). Por isso, é importante que a escola proponha, no
processo de ensino e aprendizagem, práticas que façam realmente sentido
para os discentes e que não privilegiem apenas o uso formal da língua,
fazendo com que a gramática tradicional seja vista como parte fundamental
e integrante do ensino da língua (ANTUNES, 2009). Diante da urgência
e necessidade em se discutir esse tema, propomos, neste trabalho, tecer
algumas reflexões a respeito do ensino atual de linguagem na escola sob
quatro aspectos: i) a função do professor de língua portuguesa; ii) o papel
desempenhado pelo livro didático na escola e na formação docente; iii) a
tendência de se confundir o ensino de língua com o ensino de gramática
tradicional, e, iv) a concepção de linguagem adotada pela escola. Para
tanto, vamos abordar, além dos estudos de Antunes (2009) e Bagno (2002),
os estudos de Geraldi (2006), Lajolo (1996), Travaglia (2009) e PCN
(BRASIL, 1997), dentre outros. As reflexões propostas apontam para a
necessidade da escola e do professor de língua portuguesa romperem
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definitivamente com o conservadorismo imperante no ensino de língua
no Brasil para acolherem perspectivas linguisticamente e pedagogicamente
mais contributivas para propiciar um ensino significativo, que garanta
aos alunos um controle concreto das ações discursivas que se constituem
nos espaços sociointeracionistas dos quais participam.
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Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A relevância do Programa de Extensão Biotemas
na formação acadêmica/profissional dos jovens do Curso de Letras
Português
Resumo: Tendo em vista nossa formação como futuros educadores
na área das Ciências da Linguagem, empreendemos, junto à colega
Amanda Antônia, uma atividade relativa às HQs e a contribuição de
certos heróis para quebra de estereótipos sociais, atividade essa que foi
realizada por meio do Programa de Extensão Biotemas. Nesse sentido,
a experiência revelou-se uma oportunidade ímpar de aprendizado e de
construção de familiaridade no contexto da escola e da educação básica.
Assim, consideramos que compartilhar a experiência com a comunidade
acadêmica é muito importante, no sentido de contribuir para o processo
formativo no curso de Letras, destacando os pontos mais importantes
do empreendimento realizado.
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Título do trabalho: O ensino de estratégias metacognitivas como uma
alternativa contributiva para a formação de leitores autônomos
Resumo: Estratégias metacognitivas utilizadas por acadêmicos após a
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leitura aparecem como um indicador de autonomia em leitura no estudo
realizado por Ribeiro e Mota (2020). A partir disso, buscamos identificar
quais são as principais diferenças estratégicas encontradas entre
estudantes do Ensino Médio com alto e baixo desempenho escolar.
Para isso, utilizamos como aporte teórico estudos em psicolinguística e
metacognição realizados por Leffa (1996), Jou; Sperg (2001) e Joly
(2006). A partir de uma abordagem predominantemente qualitativa e
explicativa, foram selecionados 8 estudantes do 2º ano do Ensino Médio
oriundos da maior escola estadual de Montes Claros, que revelaram,
entre outras coisas, por meio de questionários, as principais diferenças
estratégicas observadas entre os dois grupos de estudantes. Nesse
sentido, o estudo comprovou que alunos de alto desempenho
apresentam um maior repertório de estratégias metacognitivas que os
alunos de baixo. Além disso, os alunos de alto desempenho apresentam
diferenças estratégicas quanto ao momento da leitura, utilizando-se mais
de estratégias após a leitura que os alunos de baixo desempenho,
utilizando-se principalmente de estratégias que envolvem ações como
fazer, listas e elaborar. Portanto, as estratégias metacognitivas utilizadas
após a leitura apresentam-se, de fato, como um indicador de autonomia
em leitura, haja vista que os alunos de alto desempenho escolar as
utilizam em maior escala. Dessa forma, o ensino de estratégias
metacognitivas de leitura pode auxiliar na formação de sujeitos leitores
mais competentes.
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Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Gamificação no ensino de língua portuguesa: uma
metodologia desafiadora
Resumo: Para produzir coerência entre procedimentos didáticos,
objetivos de aprendizagem e interesses da juventude, a área da educação
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se aproxima da tecnologia e da linguagem dos aprendizes, propondo
formas inovadoras de ensinar e aprender. Entre elas está a gamificação,
que pode contribuir positivamente para os processos de letramento, já
que seu uso pressupõe maior envolvimento e motivação dos estudantes.
Sendo assim, este texto é um recorte de pesquisa de mestrado em
desenvolvimento no Profletras/Unimontes, que pretende responder
quais são os desafios e os benefícios decorrentes do uso da gamificação
no ensino de língua portuguesa na escola. Alinhando-se a essa questão,
os professores precisam atentar-se às mudanças que estão surgindo no
âmbito educacional, a fim de selecionar e adequar o que melhor se
encaixa em sua realidade. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é discutir
quais são os desafios e os benefícios que a utilização da gamificação
como metodologia de ensino impõe aos professores. Para alcançá-lo, o
trabalho dispõe de uma abordagem qualitativa e utiliza como
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Pretende-se
realizar um levantamento de todas as dissertações e teses produzidas
no Brasil nos últimos dez anos sobre a temática da gamificação no
ensino de língua portuguesa. A partir disso, pretende-se elaborar um
quadro que aponte os desafios e os benefícios relatados pelas pesquisas.
O aporte teórico sobre jogos na educação, games e gamificação da
pesquisa baseia-se principalmente nas concepções de Alves (2015), Fardo
(2013), Boller e Kapp (2018) e Lopes (2005). Trata-se de uma pesquisa
ainda em andamento, cujos dados levantados serão descritos e analisados,
podendo tornar-se fonte a subsidiar pesquisas sobre o tema.
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Título do trabalho: Relações entre estratégias de leitura e desempenho
escolar no Ensino Médio
Resumo: Índices de avaliações em larga escala, como o Programa
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Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) e a Prova Brasil, indicam
que a maioria dos estudantes brasileiros apresenta problemas na
compreensão leitora. Considerando a leitura fundamental à
aprendizagem, é previsível que falhas no processo de leitura reverberem
no desempenho escolar dos alunos. Nesse sentido, as estratégias
metacognitivas de leitura se apresentam como possibilidades de
solucionar problemas de compreensão, e é sobre elas que nos
debruçamos nesta pesquisa. Neste estudo, objetiva-se compreender,
através da comparação das estratégias de leitura utilizadas por dois
grupos de estudantes (um com alto desempenho e outro com baixo
desempenho escolar), as relações observáveis entre o uso de estratégias
de leitura e desempenho escolar. Ancoramo-nos, teoricamente, nos
estudos de Braaz e Mindal (2012); Freire (1989); Joly, Santos e Marini
(2006); Mello (2016); Neves (2007) e Oliveira, Santos e Primi (2003).
Nesta pesquisa qualitativa de campo, investigamos, em uma escola
estadual de Montes Claros (MG), estudantes do 2º ano do Ensino Médio,
divididos nos dois grupos supracitados. Aplicou-se uma escala de
estratégias metacognitivas de leitura (adaptada de Joly, Santos e Marini,
2006), oferecendo ao final da escala um espaço para os estudantes
listarem as estratégias que utilizam, mas que não estão previstas na escala.
Os resultados demonstram que todos os alunos de alto desempenho
escolar adicionaram novas estratégias de leitura, enquanto apenas um
estudante do grupo de baixo desempenho o fez. Pensando que os alunos
de baixo desempenho, majoritariamente, não acrescentaram estratégias
de leitura, podemos estabelecer possíveis relações de causalidade entre
o desuso de estratégias metacognitivas de leitura e o baixo desempenho
escolar. Sendo assim, faz-se necessário que se ensinem estratégias de
leitura nas aulas de Língua Portuguesa com vistas a melhorar a
proficiência leitora e o desempenho escolar dos estudantes brasileiros.
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Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Como tornar o ensino de Língua Portuguesa mais
atrativo aos alunos
Resumo: Com base na Sociolinguística Interacionista, buscamos
ferramentas para trabalhar a leitura e a escrita de alguns gêneros textuais
em sala de aula. Com o objetivo de tornar as aulas de língua portuguesa
mais atrativas aos alunos, pretendemos apresentar atividades e os
resultados obtidos em nosso estudo. A pesquisa foi realizada em escolas
públicas no Estado do Paraná, com turmas do Ensino Fundamental 2.

Nome: Sidneia Rodrigues da Silva
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Reportagens sobre políticas: uma análise
interpretativa
Resumo: Este trabalho objetiva evidenciar os resultados da análise de
marcas discursivas e dialógicas em reportagens sobre política, a fim de
buscar propostas de ensino para elevar o nível de proficiência em leitura
dos alunos do Ensino Fundamental. Ao analisarmos nossa prática docente,
identificamos o fato motivador da pesquisa: as dificuldades apresentadas
pelos alunos em ler e compreender reportagens, chegando, muitas vezes,
a não reconhecer a estrutura composicional do gênero, o que prejudica a
interpretação. Mediante ao exposto, tal pesquisa justifica-se pela
necessidade do desenvolvimento de estratégias interventivas para despertar
nos alunos o interesse pela leitura e tentar minimizar dificuldades no
tocante à proficiência leitora, a partir de um enfoque dialógico da
linguagem. Posto isso, aventamos a hipótese de que uma proposta voltada
ao gênero reportagem, por meio de sequências didáticas, buscando
explorar a linguagem como uma prática social, numa perspectiva dialógica,
poderá suscitar atitudes responsivas e reflexivas. Nossas análises se
alinharão teoricamente com as discussões e reflexões de Bakhtin (1997),
Lage (2001), Charaudeau (2006), Maingueneau (2005), Schneuwly, Dolz
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e Noverraz (2004), entre outros autores. Metodologicamente,
desenvolvemos uma pesquisa-ação (procedimento), de natureza qualitativa
com objetivo exploratório. Espera-se que, ao final da pesquisa, seja
apresentada uma proposta de ensino voltada ao trabalho com o gênero
reportagem a partir de sequências didáticas, de forma que os alunos
tenham minimizadas as dificuldades de leitura e interpretação, e,
consequentemente, tenham a proficiência leitora ampliada.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

77

ST4. LITERATURA E GÊNERO: DISCUSSÕES
INTERSECCIONAIS

Nome: Flávia Valéria Salviano Serpa Rojo
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Aniquila-me ou empodera-me: o ser (não ser)
mulher em “Aquela”, de Hilda Hilst
Resumo: Pensar na posição da mulher na composição da sociedade e
refletir o seu papel historicamente é colocar-se em um lugar de
incômodo, visto que discutir as problemáticas relacionadas ao gênero,
ainda, é um tabu. Apesar de que o seu papel seja indispensável para a
existência humana, a figura da mulher sempre esteve associada à
subordinação e à inferioridade se comparada com o homem, ou pelo
menos em uma posição de desigualdade. A mulher, historicamente, foi
considerada um objeto cujo poder masculino permitia possui-lo.
Atualmente, a parcela social que pertence a mulher, no que diz respeito
a seus direitos em se tratando de estudo, trabalho e liberdade sexual, é
consideravelmente maior do que há décadas passadas. No entanto, se o
papel que a mulher exerce socialmente foi se transformando ao longo
da história, a mentalidade social e o pensamento coletivo, ainda, não
acompanharam por completo esta transformação. Deste modo, refletir
sobre o lugar que a mulher ocupou desde sempre nos ajuda a
compreender o lugar que a mulher ocupa atualmente. Pensando nessa
problemática, o objetivo do nosso estudo é fazer uma análise literária
do poema “Aquela” de Hilda Hilst, observando este lugar incômodo
do “ser mulher” na contemporaneidade. Como pressupostos teóricos
que nos auxiliem na realização desta análise, contaremos com estudos
de Bourdieu (2003) que discutem os papéis sociais e a sexualidade, bem
como os aportes psicanalíticos de Freud (1924) que versam sobre a
constituição sexual do indivíduo.
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Nome: Ávila Aparecida Cardoso Seixas
Instituição: Uninersidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Emma e Capitu: a construção do feminino em
Madame Bovary e Dom Casmurro
Resumo: O presente trabalho refere-se a um estudo em andamento
cujo objetivo é analisar a construção do feminino nos romances Madame
Bovary (1856) e Dom Casmurro (1899), a partir de uma leitura
comparativa de suas protagonistas, Emma e Capitu, de modo a verificar
semelhanças, diferenças e singularidades entre essas figuras, e estimular
reflexões acerca do papel imposto e do papel exercido pela mulher,
bem como o impacto de suas ações nas sociedades francesa e brasileira
do século XIX. Trata-se de pesquisa de base qualitativa, de caráter
exploratório, em que se utilizou de pressupostos teóricos de autores
como Vladimir Nabokov (2015), Helen Caldwell (2008), Mary del Priore
(2013) e Simone de Beauvoir (2020) para o seu desenvolvimento. Os
resultados parciais indicam que ambas as obras, por meio de suas
personagens, fazem críticas ao falso moralismo vigente à época, e ao
machismo presente numa sociedade patriarcal e de aparências, em que
a mulher era objeto de avaliações e de julgamentos diante de seu
comportamento. Além disso, é possível constatar que, apesar de distintas
em muitos aspectos, as duas personagens representam o rompimento
de estereótipos e de padrões, fato que desperta para a necessidade do
diálogo sobre o tratamento dado às mulheres em tempos remotos, sendo,
portanto, aspecto de grande importância para a compreensão da
evolução dos papéis femininos ao longo do tempo.
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Título do trabalho: Entre o desejo e a opressão: uma análise do conto
“A fuga”, de Clarice Lispector
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Resumo: À luz da representabilidade clariceana, o trabalho tem o intuito
de investigar a opressão patriarcal sobre a personagem do conto “A
fuga”, do livro A bela e a fera (1979), intitulada Elvira. Subdividimos o
foco principal desta produção em: 1. trazer o monólogo interior da
mulher casada que transfixa-se com os pensamentos excessivos e
confusos explorando, detalhadamente, como Elvira sente-se com a vida
limitada que o casamento de 12 anos lhe trouxe; 2. de que forma o
patriarcalismo interfere em seu momento de fuga em busca da doce e
desejável liberdade; e, 3. a obrigatoriedade de regresso “ao lar Elvira”
que as ideias tradicionais lhe forçaram, pois “doze anos pesam como
quilos de chumbo e os dias se fecham em torno do corpo da gente e
apertam cada vez mais. Volto para casa” (LISPECTOR, 1999, p. 74). O
método utilizado é de caráter exploratório, qualitativo e de cunho
bibliográfico. Diante da pluralidade das criações femininas de Lispector,
contata-se que, assim como no dia a dia, as mulheres casadas se policiam
e se adaptam a viver na infelicidade em nome da instabilidade que
tanto estão habituadas no lar, e, sobretudo, defendendo a preservação
do casamento e a fidelidade ao marido, uma vez que prezam mais pela
imagem do que pela felicidade. Assim, das informações elencadas neste
trabalho, percebemos como a tradicionalidade vence a liberdade e
interfere diretamente na vida da personagem. O aporte teórico advém
das análises dos estudos de Nunes (1995), Moíses (2012), Oliveira (2004),
Foacault (1996), entre outros.

Nome: Taciana Ferreira Soares
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Categoria: Docente da educação básica
Título do trabalho: Senhora: Aurélia enquanto tentativa de subversão
do modelo romântico do feminino
Resumo: Diferente de outras heroínas do movimento literário em
questão, no Romantismo brasileiro, percebe-se que Aurélia tem uma
composição psicológica aprofundada, destoando em diversos momentos
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da representação comum das personagens femininas desta época,
associada ao sentimentalismo, à passividade e à submissão. Aurélia é
uma personagem ambivalente que hora condescende com os moldes
entendidos do que é ser mulher no Brasil do século XIX, ora destrói os
modelos e as relações de gênero, poder e dominação, quando diante de
personagens masculinas como o tio e o marido, que deveriam deter o
poder da regência da sua vida. Sendo assim, a protagonista deste romance
tenta subverter os modelos de feminilidade praticados pelas obras em
prosa do Romantismo Brasileiro. É interessante, também, observar que
esta subversão ocorre de acordo com o foco narrativo que se apresenta
em determinados momentos do enredo: nos ambientes de contato social,
como os bailes e salões, a protagonista é representada de maneira
habitual. Nos ambientes domésticos, em que ela não precisa representar
um papel social, Aurélia torna-se outra, causando desordem nas relações
de gênero do período, representadas na literatura brasileira, produzida
neste período. Este trabalho pretende revisitar Senhora, de José de
Alencar, na construção de Aurélia, protagonista do romance, a luz dessas
dicotomias e conflitos existentes na obra.

Nome: Ingrid Vanessa Souza Santos
Instituição: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: “Universo desconstruído” de Lady Sybylla e Aline
Valek e a construção da ficção científica feminista brasileira
Resumo: A ficção científica no Brasil tem como obra pioneira o
romance feminista “A Rainha do Ignoto”, de Emília Freitas. Com mais
de um século desde sua estreia na literatura, o gênero mencionado
apresenta um número consideravelmente inferior de publicações
femininas. Desde então, mesmo com um crescimento gradual de
produções escritas por mulheres, que versam sobre questões de gênero,
é perceptível uma misoginia vigente tanto nas obras quanto na crítica
da literatura de ficção científica. Devido a esta circunstância, em



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

81

decorrência ao machismo no âmbito literário, optamos como objeto de
análise a primeira antologia de contos de ficção científica feminista
brasileira “Universo Desconstruído”, organizada por Lady Sybylla e
Aline Valek. Elencam-se como objetivo geral: analisar o livro “Universo
Desconstruído”, de Lady Sybylla e Aline Valek, e como objetivos
específicos examinar as questões de gênero na obra, assim como explorar
a representação feminina nas narrativas da antologia. Esta pesquisa
fundamenta-se nos conceitos de ficção científica de Causo (2015) e
Roberts (2018) e de feminismo contemporâneo de Buarque de Hollanda
(2018) e Hooks (2018). A metodologia é qualitativa e analítica,
explorando a imagem da mulher nos contos de ficção científica feminista.
Em suma, ao investigar a obra em questão, conclui-se que a crítica e o
cânone literário por muitas décadas invisibilizam as obras que
abordassem a vivência feminina na ficção científica. Contudo, graças
uma nova onda do movimento feminista, mais mulheres conquistam
espaço no mercado editorial brasileiro.

Nome: Priscilla Pellegrino de Oliveira
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Contos de Roxane Gay e o feminismo
contemporâneo
Resumo: Estudar o feminismo sob o ponto de vista literário na
atualidade é entrar em um debate sobre a diferença e a diversidade
feminina – gênero, classe, raça, etnia, idade, grupo, nacionalidade e corpo
– havendo diferentes maneiras de experienciar a opressão contra a
mulher. A autora norte-americana Roxane Gay, descendente de haitianos,
relata em seu livro de contos Mulheres difíceis (2019), histórias de
mulheres que vivem situações de opressão, submissão, abuso sexual e
luta por sobrevivência. Dentre esses contos, procuro destacar aqui dois
deles, a saber: “La negra blanca”, em que a autora narra a violência
sofrida por uma stripper filha de pai branco e mãe negra; e “Melhores
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características”, em que uma mulher acima do peso acaba se envolvendo
com um presidiário por conta de sua baixa autoestima. Para tal estudo,
podemos levar em consideração o que observa a teórica Vera Queiroz
sobre a importância dos estudos feministas nas últimas décadas: “coube
à crítica feminista trazer a questão do gênero à cena do debate
desconstrutivista com força de permanência, de modo a redimensionar
os enfoques sobre a categoria fundadora na filosofia humanista ocidental
relativa ao estatuto do sujeito e da subjetividade” (QUEIROZ, 1997, p.
104). Ademais, é necessário trabalhar com o conceito de
interseccionalidade na literatura feminista atual, termo cunhado por
Kemberlé Crenshaw, em 1989. Como afirma a escritora Heloísa Buarque
de Hollanda, seu argumento partia da existência de infinitas formas de
exclusões interseccionais, não apenas relativas às mulheres negras, mas
também às deficientes, imigrantes, indígenas e outras variáveis
discriminatórias. Nesse sentido, a afirmação do conceito de
interseccionalidade seria um instrumento jurídico para promover uma
forma de olhar para as múltiplas exclusões articuladamente e fazer justiça
de forma mais criteriosa e legítima.

Nome: Jéssika Aparecida Santachiariara Nascimento Santos
Instituição: Universidade de São Paulo - USP
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Processos de transgressão: invertendo dicotomias
“do objeto a sujeito”, em Maina Mendes e Myra de Maria Velho da
Costa
Resumo: O presente projeto tem como objetivo retratar as
problemáticas acerca do feminino inseridas nos romances Maina Mendes
(1969) e Myra (2008) de Maria Velho da Costa. A análise visa investigar
a construção do discurso feminino, tendo como referência teórica o
linguista Mikhail Bakhtin. Também serão examinados os
comportamentos masculinos, descritos nas narrativas. O projeto não
se dedica apenas a analisar as relações de continuidade e transmissão
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do legado feminino, como também discutirá sobre a construção do
mito da mulher selvagem e como ele aparece nas obras. Da mesma
forma, a pesquisa estudará os romances por meio do eixo de formação
e como tais romances, quando protagonizados por mulheres, se
diferenciam da tradição de Bildungsroman.

Nome: Rian Lucas da Silva
Prof. Orientador: Dr. Otoniel Machado da Silva
Instituição: Instituto Federal da Paraíba - IFPB
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Os olhares do sinhô e da sinhá: a representação da
mulher no poema “Essa negra fulô” de Jorge de Lima
Resumo: “Essa negra fulô” tornou-se um dos poemas mais
representativos e conhecidos do poeta Jorge de Lima. Dedicar-se a um
texto muito conhecido e estudado traz, de certa forma, o desafio de
buscar alguma novidade. Assim sendo, o propósito desse trabalho é
retomar o poema para trazer à luz a representação do feminino
subjugado e subjugante, ou seja, não só da mulher negra nele
representada, mas também da sinhá, cuja identidade emerge do discurso.
Os olhares do sinhô e da sinhá para a “negra fulô” formam
representações sociais, mas também podem sugerir conflitos subjetivos.
Nesse sentido, além da análise mais conhecida que mostra a mulher
negra com sua identidade construída por meio do papel de escrava,
submissa ao senhor branco, que lhe infere ordens constantemente, tem-
se, também, a representação dessa mulher com base em olhares
subjetivos: por um lado, silenciada durante todo o poema, fato esse que
lhe nega quaisquer possibilidades de afirmação no discurso próprio,
uma vez que está privada de sua voz; por outro, vista paradoxalmente
pelos seus dominadores. Como fundamentação teórica, destaca-se,
principalmente, os estudos de Beauvoir (2009), Campos e Duarte (2012)
e Freitas (2015), além das contribuições de Gesser e Costa (2018), Gomes
(2009) e Lousada e Cambraia (2013).
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Nomes: Isabella Santos Ramos e Antônio Wagner Veloso Rocha
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Mulheres em Travessia
Resumo: Este projeto visa abordar duas narrativas sobre a trajetória
das personagens femininas construídas, sob o signo da prostituição, a
partir da conversão do sentido tradicional que a palavra “prostituta”,
seus sinônimos, e a condição subjacente à ela assumem nessas
manifestações artísticas: nas reflexões de Soropita sobre Doralda e, em
segundo plano, Analma e Izilda, personagens da novela Dão-Lalalão (o
devente), de Guimarães Rosa; e, de outro lado, na construção do pintor
Konstantin Christoff, sobre Dona Lola Goiana e as meninas da pensão,
a partir da série de seus autorretratos, realizada de 1982 a 2006. Partindo
da revisão dos dois contextos, pretendemos debater o uso recursivo da
personagem prostituta. Questiona-se qual seria a motivação de ambas
as trajetórias, que parecem impulsionar-se pela subversão do caráter
moral dessa condição. Em Guimarães, pela personagem Soropita, com
a intenção de encaixar-se à moral, quando busca se adequar aos princípios
da ética e da moralidade aceitos socialmente no Ão, local onde vivia,
através da tentativa de apagamento do passado de Doralda; em
Konstantin, com a intenção de subverter a moral, através da revolução
dos costumes estabelecidos e admitidos socialmente. Outrossim,
discutiremos a representação da figura da mulher na arte enquanto
personagem construída sob o signo da prostituição, possíveis
desdobramentos, intertextualidades e inter-relações. O aprofundamento
teórico da pesquisa se dará a partir da revisão teórica e estética da série
de autorretratos de Christoff  e da novela Dão-Lalalão (o devente), de
Rosa. Através de BAKHTIN (1993), PAZ (1994), e BATAILLE (2013),
exploraremos as temáticas da carnavalização, erotismo e figura da
prostituta. Pretendemos demonstrar que cada um transgride a seu modo,
seja através da estética da carnavalização na perspectiva bakhtiniana ou
pelo suporte buscado através dos textos clássicos, construindo novos
sentidos nas narrativas.
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Nome: Dinameire Oliveira Carneiro Rios
Instituição: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Categoria: Docente de outros cursos
Título do trabalho: Representações do feminino em narrativas
históricas: uma análise de Desmundo e A árvore das palavras
Resumo: Este trabalho analisa a representação da mulher dentro do
contexto colonial a partir de um corpus composto pelos romances
Desmundo (1996), da escritora brasileira Ana Miranda e A árvore das
palavras (1997), da portuguesa Teolinda Gersão. As duas narrativas
selecionadas são entrecortadas por características em comum, como o
protagonismo de narradoras femininas, a ambientação histórica em
antigas colônias portuguesas, Brasil e Moçambique, respectivamente, e
uma revisitação da história a partir de um paradigma pós-moderno de
incredulidade, questionamento e atualização do passado, conforme
propõe o novo romance histórico. Assim, interessa saber de que forma
as mulheres são historicamente representadas nos dois romances,
enquanto personagens articuladas pela autoria feminina, e como tais
representações acionam novas possibilidades de pensar a participação
da mulher, nas esferas públicas e privadas, ao longo dos processos
históricos, além de desestabilizar os perfis femininos estereotipados pelo
discurso masculino. Desta forma, os dois romances, ao retomarem a
história pela ótica feminina e pelo viés do protagonismo das mulheres
acionam outras formas de pensar a inscrição desses sujeitos no passado,
e, consequentemente, no presente. Não se trata de construções
discursivas que pretendam meramente reclamar para a mulher a
representação oposta à passividade, fragilidade e submissão forjada para
ela pelo discurso masculino ao longo dos séculos, mas que buscam
evidenciar a complexidade e a multifacetada participação feminina nos
processos históricos, que foram também construídos no âmbito da vida
privada e dos espaços micros nos quais as mulheres ativamente
interferiam.
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Nome: Andressa Rodrigues de Freitas Paulino
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Bertoleza: animalização, demonização e suicídio
da mulher negra em O Cortiço de Aluísio Azevedo
Resumo: Este estudo, fragmento de pesquisa de mestrado em
andamento, propõe a análise da representação da mulher negra na obra
azevediana, por meio da personagem Bertoleza, partindo da observação
dos diversos estereótipos historicamente direcionados às mulheres
negras, em especial no Brasil. A personagem, associada a uma força
humanamente inalcançável, é construída em moldes animalizados e
demonizados. Desprovida de afetos positivos, enganada e relacionando-
se intimamente com o explorador, Bertoleza é preterida em relação à
mulher branca. Para Evaristo (2005), a literatura brasileira institui uma
diferença negativa para a mulher negra, desde sua formação até a
contemporaneidade. Nas palavras da autora, “a representação literária
da mulher negra ainda surge ancorada nas imagens de seu passado
escravo, de corpo-procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho
senhor” (EVARISTO, 2005). Bertoleza é construída como retrato da
mulher que existe para servir. Inserida numa narrativa em que seu papel
pouco sobressai, pois é sempre o mesmo, suas aparições na obra se
tornam gradativamente mais escassas. Quando volta a ilustrar as páginas
d’O Cortiço, nos capítulos finais, surge por meio do pensamento
feminicida de João Romão. Seu fim, historicamente previsível e
assustadoramente atual, segue o gosto do racismo: a morte. Acreditamos,
porém, que o suicídio da personagem é a única forma encontrada por
ela, no contexto em que se inseria, para se livrar da ameaça da escravidão,
sendo, assim, ato de resistência. Para Araújo (2019), na situação em que
a escrava se inseria, morrer era o único modo de se livrar do opressor.
A autora considera um fim trágico e, ao mesmo tempo, cruelmente
libertador. Nas palavras de Gonçalves (2019), “Bertoleza decide morrer
de pé para não viver de joelhos”.
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Nome: Isabela Rodrigues Lobo
Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Literatura-denúncia: gênero e violência no projeto
literário rezendiano
Resumo: Esta comunicação propõe uma visão de três produções
literárias da Maria Valéria Rezende, nas quais comparecem, de modos
distintos, a representação da violência de gênero. Serão analisados os
romances: O voo da guará vermelha (2005), Quarenta dias (2014) e
Outros cantos (2016).  O arco teórico sob o qual esse debate se apoia
aborda aspectos sublinhados pelas estudiosas Bell Hooks, Flávia Biroli,
Elaine Showalter, Joan Scott, Michele Perrot, Patrícia Hill Collins e
Virginia Woolf. Rezende é uma autora contemporânea recente no
cenário nacional, possui um projeto literário encabeçado por
protagonistas “femininas”, o que contribui para a construção de uma
espécie de matriarcado literário. Em seu universo ficcional, a autora
debate e denuncia questões cruciais silenciadas pela tradição patriarcal.
Uma problemática grave e urgente que perpassa a sua poética são as
diversas faces de violências às quais as minorias estão sujeitas,
enfatizando a combinação gênero e violência. É possível perceber que
tanto as suas protagonistas como as personagens secundárias são
acometidas por violência simbólica - advinda das pressões sociais -,
violência conjugal e até mesmo casos de violência de gênero extrema,
que resultam em feminicídio. À vista disso, constata-se a forte potência
do posicionamento feminista da escritora, que utiliza a literatura como
veículo de crítica social e denúncia, o que propicia uma leitura fecunda
de suas obras por esse viés.
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ST5. MOBILIDADE ACADÊMICA E
INTERNACIONALIZAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DA UFSJ

COM O PROGRAMA DE TUTORIA SOCIAL VOLUNTÁRIA

Nomes: Paula Aparecida Diniz Gomides Castro Santos e Maria do
Socorro Alencar Nunes Macedo
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Mobilidade acadêmica e internacionalização: a
experiência da UFSJ com o Programa de Tutoria Social Voluntária
Resumo: Nosso principal objetivo nesta comunicação de pesquisa é
analisar o potencial de ações que buscam a criação de vínculos entre
estudantes estrangeiros e brasileiros, resultantes do projeto de Tutoria
Social Voluntária, desenvolvido pela assessoria Internacional (ASSIN)
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Esse projeto busca
selecionar alunos matriculados nos diferentes cursos de Graduação para
recepção e acompanhamento de estudantes estrangeiros. A ASSIN busca
promover uma formação que extrapole os conteúdos acadêmicos,
pautando-se em viagens culturais e atividades extracurriculares como
aulas de português como língua adicional (PLA). Os tutores,
selecionados e designados pela assessoria, se tornam referência para o
acompanhamento dos estrangeiros em diferentes demandas.
Acompanhamos essa atuação em diferentes oportunidades: três viagens
culturais e aulas de PLA e discutimos como ações como essa podem
potencializar a formação intercultural por meio de referenciais como
Knight (2004; 2011), Miranda e Stallivieri (2017), Mueller (2013),
Gusmão (2008; 2009; 2011), entre outros. Além disso, apresentamos
entrevistas realizadas com representantes da assessoria internacional
que discutem os objetivos da tutoria, bem como analisamos documentos
como os editais de seleção e Plano de Desenvolvimento institucional
(PDI) da universidade. Os resultados mostram que as atividades
desenvolvidas pela ASSIN favorecem uma internacionalização
horizontalizada, uma vez que está pautada em experiências e práticas



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

89

sociais que geram benefícios para os estrangeiros e também para os
tutores brasileiros, se tornando, inclusive, uma estratégia relatada por
muitos estrangeiros para a apropriação de conhecimentos acadêmicos
ao longo dos cursos.

Nome: Patricia Reis
Instituição: Universidade do Estado do Amazonas - UEA
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: A Universidade do Estado do Amazonas e o ensino
de inglês em Parintins - AM
Resumo: Nesta apresentação tenho como objetivo discutir o ensino
de inglês em Parintins-AM, a partir do trabalho que realizo, como
professora, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Como
percurso metodológico, contextualizo a UEA no cenário local, apresento
a organização das disciplinas do curso de Letras e o lugar que a língua
inglesa nele ocupa. Depois, procuro contribuir para os debates sobre
internacionalização das universidades (CARVALHO, 2019; JORDÃO,
2006; STALLIVIERI, 2002), problematizando os caminhos que, ainda,
precisamos percorrer para que a internacionalização seja uma realidade
em nosso centro de estudos. Compartilho uma experiência de aplicação
do TOEFL ITP, e, como resultado, eu faço uma avaliação positiva da
aplicação, mesmo tendo observado a pouca familiaridade de alunos e
professores com o exame. Como ressaltado no próprio manual do
TOEFL ITP, os testes são baseados na proficiência linguística do
candidato, que é, geralmente, alcançada através de uma combinação de
prática e estudo. Estudar e praticar a língua inglesa no contexto brasileiro
é uma experiência que se difere de um estudante para outro, sabendo
das distintas condições econômicas e culturais que os envolvem. No
entanto, espera-se que a universidade seja um espaço democrático no
que tange à inclusão dos estudantes nos programas de mobilidade
internacional.
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Nomes: Geovanne Barbosa de Souza Rodrigues e Lays Albuquerque
Benevides
Instituição: Univsersidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
- UFVJM
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: An analysis of  remote classes at NucLi-IsF/
UFVJM
Resumo: This article aims to analyze how technology affects the
teaching environment and students’ interaction in remote classes at
NucLi-IsF/UFVJM. We analyzed a sample of  8 classes from 4
different groups, being two of  Written Comprehension:
Familiarization and two of  Written Comprehension: Abstracts, that
happened in September, 2020. We analyzed the class notes taken by
two teachers along the courses, which were mostly about the apps
and the activities used throughout the course and how they affected
students’ interaction, motivation, and behaviors as well. Results show
that the use of  different online resources, such as Teams, Sli.do and
Jambord contributed to increase the level of  students’ interaction in
the classes. We observed that most of  the students opened their
cameras and engaged in the discussions due to the usage of  some
tools that allowed them to hide their surroundings, making comments
without showing their names or making comments and adding
information collaboratively. In addition, we noticed that the more the
class and text themes were closely related to students’ lives and needs,
the more they tend to participate in the discussions. Another important
benefit of  NucLi’s online classes was related to the participation of
students from different campi. We conclude that the remote classes
and the use of different online resources can promote students’
motivation and interaction in the learning process.
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Nome: Lays Albuquerque Benevides e Geovanne Barbosa de Souza
Rodrigues
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
- UFVJM
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Reflexões sobre as motivações dos alunos dos
cursos remotos do Nucli-isf
Resumo: Este estudo objetiva identificar e refletir sobre as expectativas
e motivações dos alunos de dois cursos ofertados, remotamente, em
setembro de 2020, no Núcleo de Línguas (NucLi - IsF/ UFVJM). Para
tanto, aplicamos um questionário que teve como propósito coletar
informações sobre o perfil dos participantes (nome, função, área de
atuação, nível de conhecimento da língua inglesa, familiaridade com a
internet e plataformas digitais), além das expectativas, interesses e/ou
motivações em relação ao curso escolhido. Para este trabalho,
selecionamos para análise os dados referentes às motivações dos alunos
em relação aos cursos Compreensão Escrita: Familiarização e
Compreensão Escrita: Abstracts. Obtivemos dados de 41 respondentes,
incluindo discentes (87%), docentes (7,3%) e técnicos administrativos
(4,9%). Os dados apontaram que, em ambos os cursos, a maior parte
dos alunos (aproximadamente 60%) demonstrou interesses relativos à
leitura de textos acadêmicos, enquanto que os demais apresentaram
interesses relativos à aprendizagem de inglês. Os dados evidenciam que
as expectativas e interesses dos alunos, em sua maioria, correspondem
aos propósitos dos cursos, isto é, a compreensão de textos acadêmicos.
Entretanto, uma parcela significativa dos alunos (aproximadamente 40%)
apresenta expectativas relativas à aprendizagem de inglês para fins gerais
(gramática, pronúncia, etc), as quais não correspondem aos objetivos
dos cursos em questão. Isto parece evidenciar uma falta de conhecimento
dos alunos sobre os objetivos dos cursos propostos. Ou, ainda, a falta
de uma formação básica em língua inglesa, levando-os a compensá-la
por meio da participação nos cursos do NucLi. Tais resultados levam-
nos a refletir sobre a carência da oferta de cursos de língua inglesa, por
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parte da universidade, que possam atender essa demanda de formação
acadêmica como, também, sobre o impacto disso nas ações de ensino
desenvolvidas no âmbito do NucLi/UFVJM.

Nome: Thainã Nunes Francisco e Hejaine de Oliveira Fonseca
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
- UFVJM
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Formação de professor de inglês no âmbito do
Programa IsF
Resumo: A formação do professor de língua estrangeira é fundamental
para a prática profissional. Nessa direção, o Programa IsF oferece um
percurso formativo aos professores bolsistas, considerados profissionais
em formação pelo núcleo gestor, com o intuito de aprimorar e
aperfeiçoar a atuação deles em sala de aula. Partindo desse pressuposto,
este trabalho tem como objetivo relatar minha experiência no Núcleo
de Línguas, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras-IsF/
UFVJM, em que atuei como professora-bolsista de Inglês, para fins
acadêmicos, por dois anos. A minha formação compreendeu a regência
de aulas para os cursos de Exames de Proficiência: familiarização,
TOEFL ITP: simulados, Mobilidade Acadêmica Internacional: primeiros
passos, Compreensão Escrita: estratégias, Compreensão Escrita:
abstracts, Compreensão Escrita: artigos científicos voltados para a
comunidade acadêmica da UFVJM. E, ainda, o processo formativo
oferecido pelo Programa IsF que incluiu a participação em reuniões
pedagógicas semanais a distância, webinars, conduzidos por diversos
especialistas, reuniões pedagógicas presenciais, além de participação em
eventos acadêmicos (I ENPISF), realização de oficinas (VII
SINTEGRA) e aplicações de exames de proficiência (TOEFL ITP).
Ao longo do processo formativo, pude perceber a importância de toda
a logística idealizada pelo núcleo gestor do programa, uma vez que o
professor em formação tem a oportunidade de refletir sobre sua atuação
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profissional dentro e fora da sala de aula de língua estrangeira, a partir
das discussões e leituras de estudos na área de ensino de língua inglesa,
propostas semanalmente pelos coordenadores pedagógicos.  Desse
modo, saliento a importância da experiência como professora-bolsista
do Núcleo de Línguas-IsF/UFVJM na formação da minha abordagem
de ensino, principalmente, em relação ao ensino de Inglês para fins
acadêmicos bem como na formação do meu perfil profissional em
termos gerais.

Nome: Mariana Godoy Martins
Instituição: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A formação de professores como um dos pilares
de atuação dos NucLi-ISF: relato de experiência em cursos de PLE na
Universidade Estadual de Campinas
Resumo: A criação do Programa Idiomas sem Fronteiras – instituído
em novembro de 2014 e funcionando até 2019, vinculado ao Ministério
da Educação brasileiro (MEC) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), com sua retomada feita pela Rede
Andifes no ano de 2020 – representou uma grande contribuição para o
cenário de políticas linguísticas e de internacionalização instituídas pelo
governo brasileiro nas e para as Instituições de Ensino Superior do país.
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o impacto que
políticas como a do programa têm não só nos rankings de
internacionalização das universidades e no público atendido pelos cursos
e demais atividades de ensino e avaliação, mas também nos discentes das
universidades em suas experiências enquanto professores-bolsistas. Com
base nos conceitos de Internacionalização do Ensino Superior (KNIGHT,
2004, 2011; VAVRUS; PEKOL, 2015) e políticas linguísticas (MAHER,
2008, 2013; DINIZ, 2012; BIZON, 2013) e na apresentação de meu
relato de experiência docente em cursos de Português Língua Estrangeira,
oferecidos no Núcleo de Línguas da Universidade Estadual de Campinas
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(NucLi/Unicamp) de 2017 a 2019, e enquanto aluna da Licenciatura em
Letras – PL2/PLE da mesma universidade, espera-se levantar reflexões
acerca dos desafios e limitações enfrentados pelos NucLi para se manterem
ativos, bem como socializar práticas bem sucedidas e contribuições reais
do programa para a formação de professores-bolsistas discentes de cursos
de Licenciatura e Pós-Graduação, na universidade em que o trabalho foi
realizado e em outros contextos.
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ST6. OS DISCURSOS DO PODER E O PODER DOS
DISCURSOS: SOCIEDADE LINGUAGENS E MÍDIAS

Nome: Cristina Pasquetti Massutti
Instituição: Universidade de Caxias do Sul - UCS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: O estudo da notícia da Covid-19 na web: um olhar
sobre o discurso, a tradução e a programação de sites
Resumo: O trabalho “O gênero notícia em tempos de pandemia: da
tradução à análise crítica discursiva voltada para a programação web”
tem como tema a tradução de notícias sobre a COVID-19 na web. O
objetivo é verificar se as páginas em Inglês e Português brasileiro, dos
sites escolhidos para corpus de análise, conseguem manter a fidedignidade
das informações traduzidas, sem prejudicar a procura dessas notícias
em sites de busca da língua-alvo. O marco teórico é a Teoria do Escopo,
de Hans Vermeer e Katharina Reiss e a Análise Crítica dos Discurso, de
Norman Fairclough.  Os sites escolhidos para a análise são The New
York Post, disponível em https://nypost.com/; The New York Times,
disponível em https://www.nytimes.com/ e BBC News, disponível em
https://www.bbc.com. Os procedimentos metodológicos são: escolher
cinco notícias em Língua Inglesa para a criação de um corpus. Após,
elas serão comparadas com a tradução realizada por sites em Português,
analisando a fidedignidade da informação traduzida. Se verificado a
falta de fidedignidade, será investigado em quais pontos o discurso foi
modificado. Ao final, serão analisadas as palavras-chave da reportagem
traduzida, verificando se enfatizam o conteúdo da reportagem ou se
foram modificadas para que a reportagem seja lida por internautas que
pesquisam por outros assuntos nos buscadores. Esta dissertação (em
fase final de construção) implica em uma reflexão sobre a prática
discursiva tradutória, bem como leitora, para que estejamos atentos
sobre os acontecimentos a qual estamos acessando.”
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Nome: Jeswesley Mendes Freire e Gislaine de Fátima Ferreira da Silva
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Lutas sociais acerca da inclusão de pessoas com
deficiência: a quebra de preconceitos ideológicos nos interdiscursos
problematizadores na sociedade
Resumo: Neste trabalho, buscamos compreender as intersecções lógicas
em meio aos movimentos da sociedade, constituídos por Pessoas com
Deficiência (PcD) e a formulação de Políticas Sociais, ponderando acerca
dos processos de lutas pela edificação da cidadania e a plena participação
desses indivíduos neste Estado Democrático de Direito das PcD. O
rompimento do preconceito é o maior desafio que enfrentamos em
sociedade ao lidarmos com PcD. Nosso escopo visou duas premissas,
essencialmente, elevarmos o conhecimento da sociedade acerca do
Capacitismo do qual padece a maioria das PcD e alargarmos as
oportunidades de participação social sem restrições de todos os
indivíduos com deficiência. Para tal, o locus deste estudo é o ethos efetivo
da persona de Leandrinha Du Art e utilizaremos os discursos
empoderados da Ativista, Pessoa com Deficiência, agenciando, portanto,
por meio dessas asserções, a conscientização de direitos e deveres
envolvendo a sociedade e sobretudo, as próprias PcD.

Nome: Mauricio Alves de Souza Pereira
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Eefeitos de sentido em uniformes de Cursos Pré-
vestibular: motivação, intimidação e propaganda
Resumo: Nos últimos anos, viu-se crescer a necessidade de os
indivíduos portarem um diploma de graduação, o que fez com que,
junto à popularização do ensino superior, com programas como Enem
e seus desdobramentos (Sisu, ProUni e Fies), a concorrência dos
vestibulares aumentasse gradativamente. Assim, a preparação para os
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exames, que já era essencial, tornou-se ainda mais importante, de modo
que houve um considerável aumento na oferta de cursos preparatórios.
Hoje, estão à disposição dos brasileiros diversos cursos pré-vestibular,
oferecidos tanto fisicamente como virtualmente. Com a ampliação da
oferta, os clientes, é claro, tendem a comprar o produto que lhes é mais
atrativo. Pensando nisso, entre os vários elementos de que os cursos
pré-vestibular lançam mão no mercado para tornar sua oferta mais
atrativa, um deles destaca-se, o uniforme, que conta com a criatividade
de frases, desenhos e cores para chamar a atenção dos alunos. Alguns
cursos, inclusive, elaboram uniformes para serem usados exclusivamente
no dia do exame, os quais possuem frases motivadoras e, muitas vezes,
intimidatórias. Em vista disso, esta proposta de trabalho pretende
analisar, a partir dos pressupostos da Semiótica Social, da Análise Crítica
do Discurso e da Multimodalidade, os efeitos de sentido enunciados
por uniformes de cursos pré-vestibular, especialmente aqueles que se
referem à tentativa de motivação, ao resultado intimidatório e à
propaganda, fatores que emergem desses textos. Consideramos, nesses
enunciados, o conteúdo verbal e sua disposição, as imagens, as cores e
a tipografia, explicados, especialmente, com base na Gramática do
Design Visual de Kress e Van Leeuwen (2006) e nas categorias de análise
de cores propostas por Van Leeuwen (2011).

Nome: Elaine de Castro
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Enunciados contidianos e a evidência da
masculinidade
Resumo: Pautada na Análise do Discurso (AD) francesa, a presente
análise trata das identidades do homem e da mulher em cinco enunciados
cotidianos publicados em meio online e veiculados cotidianamente nas
vozes dos sujeitos, a partir de formações discursivas perpetradas por
décadas e cada vez mais questionadas por verdades históricas em
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processo de reformulação. Tomando como base os conceitos de sujeito,
materialidade discursiva, regimes de verdade e identidade presentes em
obras da vertente teórica do filósofo Michel Foucault, percebeu-se, por
meio de elementos presentes nos enunciados em foco, a cristalização
de sentidos na identidade masculina, concebida como antônima à da
mulher e justificada pela condição do gênero. Ainda, foram evidenciados
discursos religiosos, políticos, históricos e sociais nas formações
discursivas, as quais necessitam reflexão no momento discursivo atual.

Nome: Max Silva da Rocha
Instituição: Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Movimentos passionais no discurso teológico: nas
trilhas da arte retórica
Resumo: Ancorado nos estudos retóricos antigos e contemporâneos
da linguagem, este trabalho tem como objetivo analisar as paixões
despertadas pelo orador Jesus Cristo em dois eventos descritos nos
evangelhos de Lucas 7:11-17 e de João 8:1-11, com vistas a compreender
quais foram as paixões suscitadas no auditório com intenções
persuasivas. Este artigo se desenvolve por meio de duas análises retóricas
por meio das quais procurou-se reconhecer os movimentos passionais
nas falas do orador Jesus Cristo, bem como uma possível trajetória das
paixões. Metodologicamente, seguiu-se a abordagem de linha qualitativa,
com as contribuições da análise retórica. Os postulados teóricos estão
fundamentados em Abreu (2009), Aristóteles (2011), Ferreira (2015,
2017), Figueiredo (2018), Meyer (2000, 2007), Mosca (2017), Rocha
(2020), entre outros. Em seguida, os dois discursos teológicos foram
analisados com o intuito de desnudar os movimentos passionais
despertados pelo orador Jesus Cristo, enfatizando as alterações de juízos,
de comportamentos, de ações provocados no auditório. Por meio do
estudo retórico realizado nos dois excertos teológicos, verificou-se que
o orador Jesus Cristo suscitou ao menos 8 das 14 paixões aristotélicas,
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razão pela qual o discurso do orador é permeado por inclinações
passionais que engatilham a força persuasiva do processo argumentativo,
visando à persuasão do auditório.

Nome: Emmilly Gabriela Oliveira de Souza
Instituição: Universdade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Profissional de outras áreas
Título do trabalho: Propaganda abusiva e/ou enganosa de
medicamentos: a persuasão e as leis de proteção e defesa do consumidor
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo feito a partir da publicidade
de medicamentos veiculada em diversos meios. A proposta é analisar
as estratégias discursivas que fazem parte da construção desses textos
e, considerando que os discursos são dotados de intencionalidade
(KOCH, 2011), destacar a vulnerabilidade dos consumidores na
aquisição de certos produtos e adesão a determinadas ideias ou
posicionamentos. No caso das publicidades de medicamentos, é possível
desencadearem um efeito patêmico nos consumidores, levando-os à
compra do produto e à chance de riscos à saúde, com a automedicação,
por exemplo. Além desses aspectos, será também analisado se tais
propagandas estão de acordo com as leis que regem a publicidade de
medicamentos, tendo em vista que a Cartilha do Consumidor (1999)
prevê algumas normas que devem ser seguidas para garantir a integridade
e a saúde dos consumidores, isto é, proteção à vida e à saúde,
corroborando a noção trazida pela Anvisa (2017): “Os medicamentos
não são bens de consumo comuns, e sim, bens de saúde. [...]”. Sob o
ponto de vista metodológico, esta pesquisa tem cunho bibliográfico e
caráter qualitativo, sendo, também, uma pesquisa descritiva e
documental. Como resultados, foram obtidos dados que revelam a forma
como os discursos publicitários podem exercer influências na vida das
pessoas, impelindo-as a comprar certos produtos, constatando-se, ainda,
que deve se ter, então, mais cautela, especificamente com a publicidade
de medicamentos, uma vez que, em muitos casos, os danos trazidos
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pela automedicação podem ser irreversíveis. Nesse sentindo, conclui-
se que o consumidor deve estar atento para a forma como os anúncios
são expostos, fazendo uma leitura crítica sobre o fato de que, além de
informar a respeito de certo produto, essa publicidade pode utilizar
estratégias discursivas, sendo abusiva e/ou enganosa, para persuadi-lo
e manipulá-lo na aquisição de medicamentos.
Nome: Alexandre Albernaz
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A (des)razão da condição subalterna: um olhar
outro através da violência distópica em The Hunger Games
Resumo: A investigação na obra The Hunger Games (2008), da escritora
norte-americana Suzanne Collins, gira em torno da posição do indivíduo
subalterno do país ficcional, intitulado Panem, sua colocação consciente
de tal condição, a partir de aspectos do cenário político e social,
imperantes no governo distópico, cuja imposição é posta em prática a
partir do uso exacerbado da violência. Os referenciais teóricos para a
realização de tal estudo são as abordagens da subalternidade, pós-
colonialidade e semelhanças na diferença, a partir das reflexões de Walter
Mignolo, os raciocínios a respeito do termo “histórias locais”, por Hugo
Achugar e Mignolo, apontamentos a respeito do selvagem e civilizado,
por Silviano Santiago, e questões a respeito da necropolítica, de Achille
Mbembe.

Nome: Fabiana Santos Souza
Instituição: Universidade Federal de Goiás - UFG
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Relações de força, de sentidos e formações
discursivas na construção social da negritude a partir de propaganda de
cosméticos
Resumo: O presente estudo teórico tem por objetivo a análise das
diversas vozes discursivas presentes em uma propaganda, divulgada por
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meio do gênero textual tira de quadrinhos. O aspecto tratado como
escopo deste estudo é, sobretudo, a construção social da negritude, a
partir da divulgação feita por uma marca de cosméticos. Essa propaganda
tem por objetivo lançar a nova linha de produtos para cabelos cacheados
e intitula-se “Seda, cachos comportados”. O título em si referencia-se
ao discurso social de que cabelo bonito é o cabelo sem volume,
comportado e com cachos definidos. Além disso, há diversos diálogos
perpassando imagens, textos, e contextos brasileiros e que se interceptam
mutuamente. A parte verbal, utiliza termos que não são opostos como
contrários que se anulam, é o caso de “linda morena de cabelos
cacheados” e “leão descabelado”. Somado a isso, os desenhos da tira,
que têm maior destaque do que o produto, mostram uma mulher
inicialmente com os cabelos “domados” por utilizar o produto indicado,
e, posteriormente, com expressão de tristeza, por estar com o cabelo
volumoso. A metodologia interpretativa usada neste trabalho pauta-se
no estudo de ideologias e dialogismos debatidos por Bakhtin (2006) e
por Orlandi (2004), quanto à observação das relações de força, de
sentidos e das formações discursivas. Mediante esses apontamentos,
portanto, objetiva-se perceber as articulações entre poder e discursos
midiáticos na construção de identidades, visto que, ressalta e revisita
preconceitos ligados à fenotipia negra, bem como mantém o
silenciamento causado pela subjugação discursiva da estética.

Nomes: Natália Silva Rocha, Regina Amarante Nascimento e Ana
Márcia Ruas Aquino
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: As condições de produção e a apreensão de sentidos
no gênero charge
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo fazer uma análise discursiva
da charge “Tributos”. Para a análise, baseamo-nos nos conceitos de
condição de produção do discurso (CP), formação discursiva (FD) e
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formação ideológica (FI), definidas por Pêcheux (1975) e Orlandi (2001).
Conforme Pêcheux (1975), condições de produção são um conjunto
de elementos que cercam a produção de um discurso, considerando o
contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a
imagem que fazem de si, do outro e do assunto de que estão tratando.
A análise desses elementos nos permite compreender as relações sócio-
histórico-ideológicas que atravessam essa charge, ou seja, as formações
discursivas e ideológicas. Como resultados parciais, constatamos que as
condições de produção discursivas evidenciam uma FI capitalista, a
qual mantém, no topo da pirâmide social, aqueles que detêm os meios
de produção, com uma FD que ratifica a má distribuição de renda no
Brasil. Isso nos propicia refletir sobre o momento atual pandêmico, no
qual os preços dos alimentos, em especial os que compõem a cesta
básica, como arroz, feijão e óleo, têm tido um aumento exorbitante
para as famílias mais vulneráveis, em comparação com a renda de famílias
com maior poder aquisitivo. Como conclusão, ainda em andamento,
percebemos que as relações de poder estabelecidas na charge estão
relacionadas com a estratificação social, ou seja, a classificação
hierárquica de um grupo de pessoas orientada pelas suas condições
socioeconômicas. Assim, essas relações de poder mantêm os menos
favorecidos cada vez mais subordinados à imposição do opressor, numa
sociedade capitalista que reforça a desigualdade social entre os sujeitos.

Nome: Luísa do Vale Pires
Instituição: Universidade Paulista - UNIP
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: O impacto das fake news enquanto ferramentas
de manipulação social
Resumo: A discussão em torno das chamadas fake news teve maior
destaque no ano de 2016, ao longo das eleições presidenciais norte-
americanas, e foi intensificada com a ocorrência das eleições presidenciais
brasileiras em 2018. O presente artigo tem por objetivo endossar essa
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discussão, a partir da análise das características das notícias falsas e a
facilidade com as quais essas são disseminadas pelas redes sociais,
expondo o funcionamento dessa ferramenta enquanto meio de
manipulação de massa, verificando a linguagem empregada a fim de
associá-la à recepção pelo público. Com base nos pressupostos teóricos
da análise do discurso e da semiótica, são colocadas à luz do estudo as
fake news propagadas tanto nas eleições presidenciais de 2018 quanto na
pandemia de Covid-19, ocorrida em 2020, a fim de demonstrar que,
mesmo que em períodos diferentes, a prática da propagação de
inverdades a níveis científicos segue ocorrendo em território nacional.
A partir deste estudo, pretende-se mostrar que, ainda mais preocupante
que as próprias notícias falsas, a facilidade com as quais os brasileiros
podem ser manipulados revela o alto índice de analfabetismo funcional,
consequência do baixo nível de qualidade da educação oferecida no
Brasil, reforçando a necessidade de uma urgente reformulação no cenário
educacional do país.

Nomes: Neylon Gabriel Melo Batista e Victória Carvalho Gonçalves Dias
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Os elementos histórico-sociais e os traços
ideológicos presentes no gênero charge
Resumo: O discurso demanda relações de sentidos e de forças que
implicam suas condições de produção e significação, de modo que a
formação discursiva (FD) se encontra relacionada à constituição dos
discursos e dos sujeitos, e os limites dessas FDs se movimentam a partir
dos jogos de poder e lutas ideológicas, isto é, alicerçados pelas/nas
formações ideológicas (FI). Para tratar desse viés do discurso, utilizou-
se, nesta pesquisa, além de revisão da literatura, uma metodologia
qualitativa, com análise documental baseada em doutrinas e artigos
jurídicos. Para realizar a pesquisa, foram analisadas duas charges que
apresentam formações ideológicas advindas do sistema capitalista de
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poder e, mesmo que abordem temáticas distintas, torna-se nítida a
presença de questões classistas. A charge “Saúde”, de autoria de Pelicano,
publicada em 11 de janeiro de 2020, aborda a monetização da saúde,
em que a “regalia” por possuir determinado poder financeiro permite
o acesso à saúde de qualidade, embora este direito seja assegurado na
Constituição Federal. Quanto à segunda charge, denominada “Um
Brasil”, do cartunista Adão Iturrusgarai, de 16 de janeiro de 2019,
podemos observar questões sobre a contínua marginalização das
“minorias” sociais. Pontuam-se, na segunda charge, a exclusão, o racismo
e a xenofobia, além da forte crítica à falta de efetivação das políticas
previstas com os direitos humanos. Dessa forma, podemos concluir
que, apesar de as charges analisadas terem formações discursivas em
que se verificam certas diferenças nas condições de produção, as
formações ideológicas se assemelham, de modo a se concretizar a ideia
de que não há a efetivação, em nossa sociedade, dos direitos que
emergem por meio desses gêneros analisados.

Nomes: Isabela Boaventura Pimenta Gomide e Wellington Furtado
Ramos
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Poder simbólico e capital cultural: sobre ensino,
conceito de literatura e cânone literário
Resumo: O presente trabalho propõe que se pense as influências
externas refletidas no conceito, no cânone e no ensino de literatura,
não em termos da Sociologia da Literatura clássica, derivativa das
propostas de Goldmann (1976), mas das contribuições de Pierre
Bourdieu para o campo e suas variáveis. Devido à lógica social em que
estamos inseridos, os ativos de cultura funcionam de forma semelhante
aos ativos financeiros e, assim, as relações de gosto (educação estética),
de acesso, distribuição e o próprio conceito de literatura são estabelecidos
(consolidados ou legitimados) por meio de produções literárias que
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perpetuam diferenças significativas de posse de Capital Cultural
(BOURDIEU,1979). O Capital Cultural, como concepção econômica
de investimentos e posses dos bens oriundos de uma prática intelectual
ou da própria formação intelectual e estética dos sujeitos, está presente
no sistema literário - em seu estado objetivado -, nas condições para se
ler bem literatura - em seu estado incorporado - e na manutenção de
um status cientifico-acadêmico - em seu estado institucionalizado. Com
efeito, a intenção do trabalho é privilegiar os estudos sociológicos de
Pierre Bourdieu (1930-2002) para atravessar a reflexão sobre literatura,
propondo uma nova chave-interpretativa para as relações intratextuais
e tendo como perspectiva a Teoria Literária. Em última análise, o objetivo
é refletir como a manutenção da estrutura de poder, atravessada pela
linguagem, pela arte, e, consequentemente, pela literatura, mantém as
opressões de uma classe sobre outra dentro do Sistema Literário
(CANDIDO,1993). Mesmo que o olhar para dentro do texto seja
imprescindível, a proposta, aqui feita, é de que talvez haja espaço para
se olhar aquém/além dele, por meio e através dele para compreender
as relações que permeiam a produção cultural que é a literatura.

Nomes: Ana Márcia Ruas de Aquino e Pollyana Ruas de Aquino Chaves
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: As paixões pelo ódio e pela ignorância: figurinhas
de WhatsApp com narrativas perversas em favor da exploração de
imagens erotizadas de vulneráveis
Resumo: Esta pesquisa tem como temática as imagens perversas
relativas a meninas, nas figurinhas de WhatsApp que circulam em grande
escala, atualmente, sendo este o nosso escopo de análise. Por circularem
larga e indiscriminadamente, mesmo que tanto se fale em não erotização
da imagem infantil e em direitos do ECA (BRASIL, 1990), nesta
pesquisa, vamos refletir acerca do contexto de ódio-ignorância-
linguagem, considerando a relação que Quinet (2020) estabelece entre
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a ignorância e o ódio, isto é, o “ignoródio”. Nas redes sociais, o discurso
do ódio se propaga por meio de tudo o que venha a ferir alguma prática
identitária anti-hegemônica. Dessas práticas identitárias, reverberam as
ideologias, que constituem as diferenças, as contradições e os equívocos
(PÊCHEUX, 1997) que, transformados em ódio, são reproduzidos por
uma escala social anti-intelectualizada, que é confundida por discursos
autoritários ou, conforme Kristeva (1982), por poderes hegemônicos
que tornam abjeto o corpo ao qual quer excluir, expulsar, por (n)os
ameaçar. Esse outro abjetificado, a partir da relação do linguístico com
o ideológico, tem no discurso do ódio (COURTINE, 2014) a sua
estruturação, ao que complementa Potiguar (2015): o discurso do ódio
é mais do que uma força locucionária manifestada, pelo contrário, é a
própria ofensa, a qual está mais assemelhada a uma prática ilegal, em se
tratando do Estado Democrático de Direito. Constata-se que esse eu
exclui o outro – seu semelhante – e encontra, nas redes sociais, um
campo profícuo para destruí-lo, numa relação de poder que, também, é
uma relação de ódio, por ser baseada em crenças e desejos acerca da
ameaça do outro sobre si. Portanto, tem-se que o anti-intelectualismo,
potencializado pela linguagem, pela cognição e pela sociedade, ganha
contornos inesperados na internet, onde tudo é feito, refeito e desfeito
com violenta instantaneidade, espontaneidade e passionalidade
(AQUINO, 2017), fomentadas pelo “ignoródio”.

Nome: Willian Fernandes e Clécio Luis G. de Oliveira
Instituição: Universidade Federal de Goiás - UFG
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Opacidade e deslocamentos de sentidos em Drag
Goes Gospel: por uma leitura materialista do discurso
Resumo: O presente trabalho tem como aporte teórico a Análise do
Discurso de linha francesa numa vertente pecheutiana, objetivando
desvelar a opacidade e deslocamentos de sentidos produzidos na
discursividade de Drag Goes Gospel. Para tal intento, nos nortearemos
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pelas condições de produção dos enunciados recortados para análise,
afinal guiados por elas podemos perceber os efeitos de sentidos que
emergem de uma dada formação discursiva e ideológica em que os
sujeitos discursivos se inscrevem. Dessa forma, ao nos depararmos com
o corpus ora analisado, tivemos como interpelação os seguintes
questionamentos: O que significa uma Drag Queen performatizar uma
canção gospel originariamente concebida para ser cantada por religiosos
na profecia da sua fé? Como essa performance é construída levando
em consideração a escolha das canções? Quais os sentidos emergem
no momento da enunciação das canções? Buscando responder a essas
questões, nos aportaremos no postulado metodológico de Santos (2004).
Assim, a partir de determinadas regularidades discursivas recortarmos
enunciados operadores que possibilitaram nossa análise. Desta feita,
concluímos que há a presença do interdiscurso de preconceito
denunciado, bem como, do interdiscurso de resistência por parte do
sujeito Drag Queen na performance analisada e, a partir desses
interdiscursos, é que houve a possibilidade de revelar a não literalidade
dos sentidos postos nas enunciações da performance.

Nome: Luiz Henrique Gomes Silva
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A importância da Etnografia e Letramentos em
uma escola de Comunidade Quilombola
Resumo: Neste trabalho, apresentamos algumas informações sobre a
situação de uma escola em uma comunidade quilombola em Paracatu-
MG, e as possibilidades de Letramento e Etnografia de ensino nessa
Comunidade. Os principais autores em que este trabalho foi embasado
são Street (2007), Kleiman (1995) e Costa (2000). O objetivo central
deste trabalho, de cunho qualitativo, foi trabalhar a importância do
Letramento e da Etnografia na aquisição do conhecimento de
integrantes de uma comunidade, assim como mostrar a realidade de
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uma escola que compõe a comunidade São Domingos. Como resultados
das análises, identificamos que, seguindo um padrão de dificuldades do
ensino formal no Brasil, a comunidade também passa por restrições
estruturais (falta de um ambiente para a aprendizagem), mas também
por falta de profissionais e alunos que justifiquem o funcionamento de
uma escola que já existe no local. Nessa conjuntura, identificamos,
também, que os profissionais que ali trabalhavam, por não pertencerem
à comunidade quilombola, não possuíam o envolvimento e o
conhecimento sobre a população, de maneira que pudessem desenvolver
um trabalho utilizando a etnografia e todo o conhecimento que os alunos
traziam do contexto em que viviam.
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ST7. LITERATURA INFANTO-JUVENIL, RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS E GÊNERO

Nome: Telma Borges da Silva
Instituição: Universidade Federal de Minas - UFMG
Categoria: Docente de outros cursos
Título do trabalho: A literatura infanto-juvenil brasileira
contemporânea e a desobediência epistêmica: reflexões e impasses
Resumo: Este trabalho visa realizar uma reflexão sobre a literatura
infanto-juvenil produzida no Brasil, após a Lei 10.639/2003, explicitando
em que medida ela vai ou não ao encontro do que é postulado pelo
documento legal. Para tanto, valho-me das noções de “política de
identidade” e de “identidade em política” pensadas por Walter Mignolo
quando discute o que é “desobediência epistêmica”. Faço um diálogo
com Michel Foucault, a partir de sua reflexão sobre episteme e com
base no prefácio de As palavras e as coisas. A concepção de estereótipo
e seus usos na literatura brasileira, conforme apresentado em Bastide,
Brookshow e Proença Filho, contribui para uma incursão na história da
literatura infanto-juvenil brasileira, que dividi em 5 fases, para evidenciar
sua relação direta com as temáticas produzidas pela literatura brasileira
dita para os adultos, destacando os estereótipos produzidos para tipificar
os negros e cristalizando uma visão monotópica dessas personagens.
Destaquei algumas produções literárias de quinta fase para demonstrar
em que medida elas avançam descontruindo esses estereótipos e
assinalando para conhecimentos pluriversais ou permanecem no sistema
universal da episteme ocidental. No primeiro grupo, há aqueles livros
que conservam o substrato cultural eurocêntrico, fazendo alguns ajustes
para reacomodar personagens e espaços, dando uma nova coloração
ao mito da democracia racial. No segundo, destaquei de que modo as
produções fundamentadas em estudos sobre as culturas africanas, que
fundamentam a afro-brasileira, apontam na direção da pluralidade
praticando, portanto, a desobediência epistêmica.
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Nome: Sebastião Alves Teixeira Lopes
Instituição: Universidade Federal do PIAUÍ - UFPI
Categoria: Docente de outros cursos
Título do trabalho: Estórias quilombolas: narrações e identidades
Resumo: Estórias quilombolas, terceiro volume da Coleção Caminho das
Pedras, é fruto do Projeto Histórias Quilombolas, organizado por Gloria
Moura, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, sob administração do então Ministro da Educação
Fernando Haddad. Com o propósito de atender as prerrogativas da Lei
10.639/2003, que preceitua a inclusão da História e Cultura Afro-
Brasileira nos ensinos fundamental e médio, o Projeto mergulha no
universo das narrativas quilombolas, coletando estórias de Goiás,
Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O livro conta, ainda,
com ilustrações de alun@s da 1ª a 5ª séries da escola Tia Adesuíta,
localizada na comunidade Kalunga, em Teresina de Goiás (GO). Trata-
se, portanto, de material paradidático capaz de auxiliar professor@s na
inclusão em sala de aula da temática do legado dos sujeitos Negros para
a História e formação cultural brasileiras. O presente ensaio pretende
observar em Estórias quilombolas, como as narrações orais de comunidades
quilombolas, agora transpostas para o universo da literatura
infantojuvenil, abrem espaço para novas significações identitárias,
trazendo à tona a importância desses sujeitos para a formação cultural
brasileira, assim como excitando o debate acerca do processo histórico
e ideológico que gerou a profunda marginalização dessas comunidades.
Em forma de considerações finais, aponta-se para a necessidade de que
as escolas tematizem e reflitam sobre a presença dos Negr@s na
formação social e cultural da nação brasileira, de forma a ensejar a
construção de uma sociedade capaz de reconhecer e valorizar as
diferenças culturais, assim como de tornar-se cada vez mais inclusiva e
igualitária.
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Nomes: Wanessa de Góis Moreira, Leandro Ferreira dos Santos
(coautor) e Hermano de França Rodrigues (Orientador)
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Raízes da cultura: fios da identidade negra em O
cabelo de Lelê de Valéria Belém
Resumo: Cada vez mais, surgem textos ficcionais voltados para o
público infantil e juvenil que, imersos em novas cartografias éticas
buscam questionar valores conservadores, sobretudo, no tocante a
questões raciais. Doravante, deparamo-nos com obras cujos
protagonistas assumem, positivamente, sua ancestralidade africana,
reconhecendo a diversidade física e cultural que a envolve. Tal conjectura
se opõe visivelmente as imagens de outrora, marcadas pela
subalternidade de negros e negras, postos em posições inferiores e,
amiúde, vivendo condições sub-humanas e/ou de penúria. Eis o cenário
da obra O cabelo de Lelê, da autora Valéria Belém (2007), que versa
sobre a relação de uma menina negra, chamada Lelê, com o seu cabelo
cacheado. A narrativa descreve, numa linguagem acessível, lúdica e
interativa, os conflitos da protagonista quanto a natureza de seu cabelo,
reconhecendo-o como marca de resistência e aceitação. Lelê afirma, a
todo momento, sua satisfação pelos cachos, na medida em que, estes
escancaram uma identidade despojada de preconceitos, os quais,
historicamente, desencadearam uma diáspora mortífera entre negros e
brancos. À luz das teorias desenvolvidas por Candido (1995), Fischer
(1981) e Coelho (1980), analisaremos as coordenadas pedagógicas e
culturais que preconizam a importância de inserir obras, no ambiente,
como a supracitada, que demandam estratégias específicas, bem como
engajamento ético dos professores.

Nome: Fernanda Kele Romana da Silva e Jaciane Muniz Aguiar
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes
Categoria: Docente da Educação Básica
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Título do trabalho: A desmistificação de uma infância feliz na obra
negrinha de Monteiro Lobato.
Resumo: Esta pesquisa propõe uma análise da desmistificação de uma
infância feliz do conto Negrinha de Monteiro Lobato, apresentando um
contexto social dominado pelo autoritarismo das classes menos
favorecidas, um lado totalmente inverso de uma infância feliz. Com isso,
descreve na obra referida todos os males sofridos pela órfã, especialmente,
retrata a criança e suas memórias tanto de forma irônica quanto cômica.
Para isso, nossa investigação consiste na pesquisa de cunho bibliográfico,
tendo o embasamento teórico nos autores Bergamasco (2010), Santos
(2015), Ângelo (2015), Junior (2016), Silva (2016), Silva (2019), Couto
(2019), dentre outros. O estudo nos permitiu concluir que, o autor faz
uso de uma linguagem própria para demostra a crítica e o cenário onde
opera a desigualdade e a prática preconceituosa daquela época.

Nomes: Matheus Pereira de Freitas e Hermano de França Rodrigues
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Retalhos arcaicos da onipotência: as urdiduras da
fantasia em O Mágico de Oz, de Lyman Frank Baum
Resumo: Ao cravar sua teoria na dinâmica objetal dos primeiros tempos,
a psicanalista Melanie Klein (1882-1960) desvendou as “engrenagens”
de um abstruso mundo interno, cujos desdobramentos pulsionais
marcam, de maneira indelével, as relações afetivas do sujeito com o
outro. Seguindo os passos deixados pelo mestre vienense, desenhou,
em cores tétricas e imagens bizarras, o repertório fantasmático que
permite ao bebê, bem como ao adulto, sobreviver às experiências
(des)estruturantes da vida. Surpreendentemente, o nascimento –
expulsão do ventre materno – tributa-nos um destino solitário, frustrante
e, mormente, avassalador. Nesse corolário, nossos objetos internos,
desde a mais tenra idade, revelam-se sensíveis à realidade (pois, aquilo
que nos ampara, também nos desestabiliza). A sobrevivência – alcançada
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a partir da integração egóica – implica o abandono da onipotência e a
capacidade de lidar com a ambivalência que nos acompanha em nossas
travessias edípicas. Eis a conjuntura subjetiva que se imiscui na diegese
do romance O Mágico de Oz (1919), na qual adentraremos com vistas
à compreensão das querelas inconscientes que afetam a protagonista,
em seu itinerário rumo à maturação emocional. O pungente ciclone
conduzirá a inocente criança numa jornada, em que medo e angústia
convertem-se em companheiros fieis, dentro de uma esfera alucinatória
capaz de solapar os efeitos das privações externas. Assim, Dorothy
atravessa a insólita estrada de tijolos amarelos (metáfora de uma psique
fragmentada e cindida), em busca de um conhecimento que poderá,
enfim, reconduzi-la ao lar de “origem”. Doravante, analisaremos o
escopo estético da narrativa que, à revelia do autor, desloca-se, com
muita rapidez pelas paisagens kleinianas. Como alicerce teórico,
utilizaremos os estudos de Sigmund Freud (1905), Melanie Klein (1957),
Hanna Segal (1991) e Nasio (2007).

Nomes: Thiago Guilherme Calixto e Hermano de França Rodrigues.
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Nas fronteiras do eu: o limiar da adolescência em
Nervo da Noite, de João Gilberto Noll
Resumo: A adolescência, compreendida como um período limítrofe
ocupa o interstício entre a criança, que ainda súplica para permanecer,
e o adulto, que está prestes a emergir. É nessa dinâmica conflituosa que
o sujeito adolescente se encontra, sepultando as brincadeiras da infância,
enquanto se distrai com as incertezas do porvir. Tais questões demandam
uma crescente e complexa discussão e a literatura, que tem por substrato
fundante as questões humanas, debruça-se também sobre esse período,
que não é apenas biológico, mas social e subjetivo. No conto O Nervo
da noite, João Gilberto Noll conduz seu leitor a um mergulho no
turbulento oceano da adolescência. Por meio de uma prosa poética, o
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autor se lança sobre uma ficção da experiência, na qual o personagem
imerso em uma subjetividade estética, aproxima o Eu-leitor do Eu-
texto. Em um enredo que se caracteriza pela fragmentação, o narrador
se distancia da linearidade e constrói, a partir das inconclusividades,
eventos que se deslocam dentro da narrativa, como a casa em ruínas,
que retoma à deterioração de aspectos da infância que, a cada noite,
esvai-se e, sobre esses destroços, cria novas possibilidades, lugar da
solidão, mas também do refúgio, que, por vezes, enche-se e, em outras
horas, se esvazia dos pensamentos do sujeito-protagonista, como
também diante de uma plateia, cada vez mais robusta, na qual o passado
encontra o presente e a vida se desenrola como um monólogo teatral.
Metodologicamente, pretendemos analisar os percalços estéticos desse
ambiente fronteiriço, denominado de adolescência. Para tanto,
propomos um enlace teórico entre COUTINHO (2009), ALBERTI
(2004), BOLS (1985) e HOISEL (2019).

Nome: Leticia da Rocha de Araújo
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Literatura Infanto-juvenil Afro-brasileira
Resumo: O presente trabalho tem como principal foco abordar os
benefícios de se ensinar a literatura infanto-juvenil afro-brasileira nas
escolas. O objetivo geral é identificar quais recursos virtuais os
educadores têm de forma gratuita para trabalhar a literatura infanto-
juvenil nas escolas públicas e particulares. Diante disso, definiram-se
como objetivos específico apresentar ferramentas que auxiliem o
profissional da educação a aplicar a Lei 10639/03, que fala sobre a
obrigatoriedade de se ensinar a cultura a história e cultura afro-brasileira
e africana no Brasil. Com isso, esclarecer a importância do ensino da
literatura afro-brasileira nas instituições de ensino. Segundo Gomes
(2005), o papel do professor em ensinar as relações étnicas raciais é
fundamental. Essa autora fala sobre a importância da sensibilização do
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educador para que ele perceba a necessidade em combater o racismo
na escola. De Araújo (2019) aponta sites e blogs onde o educador pode-
se encontrar conteúdos de confiança para se ensinar sobre o povo negro,
sua história e cultura. O presente estudo consiste em pesquisa de caráter
descritivo, com resultados tratados de modo qualitativo, a partir da coleta
de dados secundários. Com o levantamento das informações ao longo
da pesquisa e das análises das informações foi possível concluir que o
ensino dessa literatura contribui para minimizar o racismo.

Nomes: Guilherme Ewerton Alves de Assis e Prof. Dr. Hermano de
França Rodrigues
Instituição: Universidade Federal da Paraíba – UFPB/PPGL/LIGEPSI
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Vozes da tradição, ecos da resistência: do pêndulo
da negritude às senzalas da contemporaneidade
Resumo: Desde as estações coloniais, com a chegada dos portugueses
em terras tupiniquins, houve, de início, a escravização dos nativos para
o trabalho de extração do pau-brasil. Malgrado o êxito do
empreendimento português como estratégia de ocupação territorial, os
índios, segundo a concepção lusa, não eram dedicados ao trabalho.
Devido a isso, ocorreu a migração forçada de africanos para as terras
brasileiras, com o intuito legal de oprimi-los em favor dos interesses
econômicos da aristocracia da época. Assim, nossa história alberga os
gritos de socorro e dor, que ecoaram, perturbadoramente, nos recônditos
insalubres das senzalas, as quais, mesmo após a promulgação da Lei
Áurea, continuaram ativas, conquanto revestidas de novos aparatos
simbólicos. Essa arquitetônica ideológica, por exemplo, surge plasmada
na obra de Monteiro Lobato, em especial, nas incursões do escritor
pelo imaginário das lendas, mitos e crenças africanos. Aqui, merecem
destaque as figuras controversas do Saci Pererê, de Tia Nastácia e de
Tio Bernabé, cujas feituras trazem, à tona, ao mesmo tempo, a dubiedade
dos discursos sobre o negro e a negritude. Nosso trabalho pretende
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percorrer a seara do texto lobatiano, com vistas à compreensão das
engrenagens históricas que, diluídas pela póiesis, faz emergir os paradoxos
de uma sociedade conservadora, incapaz de lidar, ainda, com à resistência
e o dinamismo da cultura negra. Para isso, recorreremos a uma
abordagem multidisciplinar, com destaque pelo viés sociológico de
Gilberto Freyre, de Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda,
Abdias e Munanga. Perscrutaremos, ainda, como aporte teórico
complementar, as descobertas freudianas sobre o sentimento de pertença
e os processos de subjetivação.

Nome: Ana Maria Gonçalves Claro
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
Categoria: Profissional de outras áreas
Título do trabalho: Entre a espada e a vassoura, uma questão de gênero
Resumo: O presente trabalho integra projeto de pesquisa, com vistas
à seleção de mestrado, sobre o feminino nas Fábulas Italianas, de Italo
Calvino, corpus que já é alvo de meus estudos, desenvolvidos com o
apoio do GP-CNPq EnLIJ – Encontros com a Literatura Infantil/
Juvenil: ficção, teorias e práticas, de que faço parte. Busca-se trazer a
discussão de gênero no âmbito da literatura infantojuvenil, por meio da
análise do conto “A primeira espada e a última vassoura”, observando
o simbolismo contido no título, definidor de uma identidade feminina.
A narrativa conta a história de dois vizinhos mercadores: um com sete
filhos, e outro com sete filhas. Diante de uma aposta pelo cetro e pela
coroa da França, a filha caçula de um deles veste-se de homem para
competir e honrar seu pai. A história compõe o livro Fábulas Italianas,
de Calvino, que compilou contos populares medievais presentes na
Península Itálica. Neste conto, como em muitos outros títulos da obra
do escritor italiano, a protagonista extrapola os papéis de gênero
definidos pelos padrões patriarcais, presentes na sociedade italiana ao
longo do Medievo. São rompidas a imagem da fragilidade feminina e a
ideia do espaço doméstico como o lugar da mulher. Além disso, a



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

117

personagem assume a função do “herói”. Este trabalho segue uma
metodologia de pesquisa bibliográfica interpretativa, de base
comparatista, ao dialogar com os saberes oriundos de diferentes campos
do conhecimento. Pretende analisar a mencionada narrativa com
fundamentação teórica apoiada nas obras de Regina Zilberman, Clarissa
Pinkola Estés e Régine Pernoud, focalizando o “mito da donzela
guerreira” desenvolvido pela professora Walnice Nogueira Galvão.
Objetiva-se, com este estudo, contribuir na reflexão sobre temas sensíveis
existentes na sociedade atual, como a inclusão de forma igualitária entre
os gêneros.

Nomes: Vidamaris Silva Neves Paiva de Araújo e Ilca Vieira de Oliveira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A representação do negro em Cumbe, de Marcelo
D’Salete
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre as narrativas da
Graphic Novel Cumbe, romance gráfico do artista brasileiro Marcelo
D’Salete, com o objetivo de verificar como o negro e a escravidão são
representados nos quadrinhos. A nossa reflexão tem como eixo principal
o seguinte questionamento: Quais elementos estéticos, imagéticos e
sociais encontrados em Cumbe traduzem um novo olhar para o que se
entende como representatividade negra na literatura? Esta investigação
é de caráter bibliográfico crítico-teórico, dedutivo e analítico. Para a
análise e interpretação dos contos, serão utilizados os textos teóricos e
críticos sobre quadrinhos do autor americano Will Eisner (1989, 2005)
e o brasileiro Álvaro de Moya (1986), além de nomes como Paulo Ramos,
Waldomiro Vergueiro e Diego Figueira (2014) e Nobuyoshi Chinen
(2015). Ademais, a fim de conduzir a discussão acerca da escravidão,
são trazidos os autores Costa e Silva (2002) e Leslie Bethell (2002). No
que tange ao debate literário de resistência e negritude, tem-se os críticos
literários Cuti (2010) e Alfredo Bosi (2002). Conclui-se que Cumbe
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apresenta-se como material profícuo para explorar e entender as questões
de representatividade e autonomia discursiva de uma minoria
marginalizada, os negros, tanto do ponto de vista narrativo, como
personagens humanizadas, como do viés da criação artística, autoria,
na contemporaneidade.

Nomes: Letícia Simões Velloso Schuler e Hermano de França Rodrigues
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Sob o signo da perda: a inudação melancólica no
conto “O menino de água”, de Valter Hugo Mãe
Resumo: Os mistérios que caminham ao lado da morte se inscrevem
não apenas no campo sociocultural, mas também perpassam nosso
inconsciente. No momento em que um sujeito se vê diante de um cenário
de perdas, a fragilidade, o vazio e a dor são postos em primeiro plano e
compõem essa experiência que nos exige uma complexa elaboração
psíquica. Valter Hugo Mãe, ao elaborar sua coletânea de contos
infantojuvenil, Contos de cães e maus lobos (2018), coloca o leitor diante
do mais cruel dos sofrimentos humanos, o de uma mãe que acaba de
perder seu filho, por isso, em “O menino de água”, o luto da personagem
é evidente. A relação com o mar e a morte do menino se apresenta
como fio condutor da narrativa, para a mãe, o corpo do mar era o
corpo do filho. A perda desse objeto amado conduz a personagem a
uma incessante necessidade de manter seu filho perto de si, para que
sempre o sentisse diluído em seu corpo; a cada contato com aquela
água salgada era como se ela o abraçasse. De forma a embasar nossa
discussão, utilizaremos como aporte teórico os contrapontos da
psicanálise desenvolvidos por Freud (1915), Kovács (1992) e Edler
(2018), que se debruçam sobre as temáticas da morte, do luto e da
melancolia.
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Nome: Sol Marins Cortez de Mendonça
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Protagonismo feminino em “Último dia de brincar”
de Stella Maris Rezende
Resumo: Este artigo integra pesquisa de mestrado em curso e propõe
refletir sobre a representação do feminino na ficção juvenil
contemporânea de Stella Marins Rezende, bem como discutir de que
forma temáticas ainda consideradas “tabus” na literatura para crianças
e adolescentes, como preconceitos de gênero e racismo, são abordadas
no conto “Último dia de brincar”. Para isso, serão revisitadas reflexões
teóricas acerca de literatura infantil e juvenil e questões de gênero,
propostas por José Nicolau Gregorin Filho, Marisa Lajolo, Nelly
Novaes Coelho, Maria Teresa Andruetto e Glória Pondé, em uma
abordagem metodológica comparatista, articulando diferentes campos
do saber. Como corpus literário, tomarei o já mencionado livro,
ganhador do Prêmio Nacional Literário João-de-Barro (1986) entre
outros e finalista do prêmio Jabuti. O artigo pretende abordar os perfis
das personagens Mariinha, dona Jovelina, Polidora, Das Mercês e
Cândida. A escritora Stella Maris Rezende é mineira de Dores do Indaiá
(assim como suas personagens), tem cerca de 40 livros publicados
que podem ser divididos em “quatro categorias: poesia, narrativa
juvenil, narrativa infantil e narrativa sem idade” ou, como prefere
Andruetto, “sem adjetivos”. Estes termos relacionam-se a livros que
estariam fora das categorias infantil e juvenil, seja no que se referem
às temáticas abordadas, ou à estrutura pouco convencional esperada
pela literatura infantil e juvenil. No que tangencia estas características
e à linguagem trabalhada por Rezende, este artigo pretende apontar
que sua escrita, ao contrário de um padrão facilitador, impõe à criança
e ao jovem curiosidade e obstinação leitoras.
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Nomes: Anderson Soares e Silva Cândido e Hermano de França
Rodrigues
Instituição: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: O (re)alinhamento da violência no livro infantil:  o
caso The House That Crack Built
Resumo: A literatura infantil desempenha um papel primordial no
processo de reelaboração das fantasias da criança. O diálogo com a
obra estimula a criação de “couraças subjetivas”, capazes de mitigar
certos conteúdos considerados “inconciliáveis” pelas instâncias
superegoicas do infante. Ademais, os elementos estruturais desse gênero,
tais como ilustrações, diagramação cromática, repertório linguístico
cognitivamente adequado, fornecem subsídios amplos e simbólicos para
a exposição cuidadosa de temáticas diversas, a partir das quais a mundo
da cultura tornar-se, então, legível, com condições plenas para ser
habitado. Não à toa, nos últimos anos, surgiram diversos embates em
torno da violência e de como a literatura, elaborada para crianças, poderia
contribuir para sua elucidação, dando condições aos pequenos de se
posicionarem ante o mal que os assombra. Evidenciamos as novas
roupagens, a título de exemplo, na circulação de antigas histórias, cujos
enredos, por vezes, sofrem severas modificações, com a finalidade de
extrair ou amenizar os episódios tidos como violentos e/ou imorais.
Desse modo, a omissão da violência consubstanciaria uma literatura
infantil, de superior qualidade? Nimon (1993) aponta, em seu ensaio
sobre os pontos aqui elencados, que, exclusivamente, apenas nas últimas
décadas a literatura infantil vem sendo tão vigorosamente questionada
pela sociedade. À vista disso, o presente artigo propõe analisar o livro
infantil The House That Crack Built, do escritor Clark Taylor (1992),
debruçando-se em sua estruturação, de modo a examinar as estratégias
de didatização de temas polêmicos, como a violência e o uso de drogas.
Para o amparo teórico, recorreremos aos escritos de Moustakis (1982),
Nimon (1993) e Koehnecke (2001), os quais ratificam a eficácia das
situações violentas retratadas na história infantil e como esses eventos
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podem ser usados no ensino-aprendizagem das crianças, mormente nas
resoluções dos problemas vivenciados em suas vidas.

Nomes: Sandi Patricia Possebam e Pâmela Miranda
Instituição: Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG - PR
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Luta e construção de direitos das mulheres na
literatura
Resumo: Esta pesquisa objetiva estabelecer uma relação entre os contos
Cinderela e Branca de Neve sob uma perspectiva feminista e analisar os
estereótipos que representam a mulher nesse corpus, considerando que
estes carregam estereótipos a serem seguidos no século passado,
passando hoje para a mulher do século XXI. Para isso, propõe-se neste
estudo uma pesquisa qualitativa, que utilizará como procedimentos
metodológicos a análise do corpus e o fato de que despertam diversas
interpretações e reações e demonstrar que, muitas vezes, estão longe da
realidade vivenciada, ao expor estereótipos e modelos a serem seguidos.
Dentre vários contos, destacamos esses pelo fato de apresentarem um
modelo de mulher imposto pela sociedade. No conto Cinderela, a
personagem feminina segue um modelo delimitado caracterizado pela
submissão, fragilidade, integridade e habilidades domésticas. Isso
acontece, também, no conto de Branca de Neve, quando ressalta seus
feitios domésticos, enquanto a figura masculina sai para trabalhar,
mostrando a fragilidade, a inocência e os padrões de beleza. O papel
das personagens, Branca de Neve e Cinderela mostradas como um ideal
de mulher, passivas, submissas, dóceis e frágeis, fundamenta estereótipos
de gênero reforçados por uma cultura patriarcal em que a mulher precisa
ser resgatada e compelir-se às imposições da sociedade enquanto espera
o príncipe encantado exibindo boa aparência, força e segurança e
responsável por salvá-la e torná-la feliz. Este estudo se embasou em
Butler (1998), Branco (1991), Adichie (2017), Brandão (2006), Virginia
Woolf  (1985), Beauvoir (1980) entre outros. Este trabalho possibilitou
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a percepção de que não precisamos deixar de trabalhar com os contos
de fadas, porém é preciso analisá-los por um outro viés, confrontá-los
com reescritas modernas da realidade vivida pela mulher a partir dos
direitos conquistados e que os contos de fadas nem sempre possuem
os finais felizes que se almeja e que não existe apenas um tipo de mulher.

Nomes: Cláudia de Andrade Souto e Daniela de Azevedo
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Relações étnico raciais na dramaturgia
infantojuvenil de Oscar von Pfhul
Resumo: A proposta desta comunicação é refletir sobre o letramento
crítico, contemplando as diretrizes atuais sobre educação e literatura
por meio da dramaturgia infantojuvenil de Oscar von Pfuhl.
Apresentamos os elementos composicionais da fábula presentes no texto
literário de Pfuhl e as estratégias empregadas por ele para o
desenvolvimento da moral e da consciência crítica do leitor. Os textos
dramáticos infantojuvenis de Pfuhl, publicados nas décadas de 60 e 70,
período do regime militar, surpreendem por questionarem crítica e
abertamente temas, ainda atuais, como o autoritarismo, a repressão, a
falta de liberdade, o desrespeito às classes menos favorecidas e o racismo,
rearticulando-se com outros contextos e promovendo reflexões éticas,
políticas e sociais através do jogo de palavras, do lúdico e do metateatro.
Releituras de obras primas, como Romeu e Julieta e Dom Quixote,
promovem um recorrente apelo a ensinamentos e moralização do seu
público, pois sua poética é esteticamente comprometida com a
conscientização sobre situações de discriminação e com o
desenvolvimento de postura crítica em relação às denúncias políticas e
sociais e à (des)construção de sentidos, exigindo que o leitor se aproprie
e interaja com o texto. Em Romeo e Julinha, as questões raciais emergem,
tendo como pano de fundo o romance vivido por dois gatos. Pfuhl
retrata as discriminações étnico-raciais, utilizando-se de indicadores que
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detectam o tratamento diferenciado dado aos gatos brancos e aos gatos
amarelos.  Romão e Julinha, em suas distintas posições étnico-raciais e
sociais no reino de Gatópolis, promovem a reflexão crítica em seus
leitores. Podemos afirmar que Pfuhl percebe no público infantojuvenil
uma alternativa de resistência e questionamento, negada em muitas
produções destinadas a esse público. Oportunidades significativas de
leitura que resguardam a formação humana dos jovens, por meio do
direito ao desenvolvimento da leitura crítica, possibilitam a sua atuação
como cidadão integrado dignamente à sociedade.

Nomes: Aila do Carmo SantAnna eRegina Michelli (Orientadora)
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Perspectivas do maravilhoso em Kuami
Resumo: Este trabalho integra o projeto “Trabalhando com a Literatura
Infantojuvenil”, da UERJ, sob orientação da professora Regina Michelli
e propõe refletir sobre as perspectivas do maravilhoso em Kuami, de
Cidinha da Silva. Kuami é permeado por personagens pertencentes ao
nosso folclore e inspirado em diversos personagens dos contos de fadas.
O livro é um romance infantojuvenil que se passa na Amazônia. Conta
a história de Janaína, uma pequena sereia, filha de Hércules Baiacu e
Naomi Palmares, e de Kuami, um elefantinho, filho de Dara. A mãe de
Kuami é sequestrada por grileiros, em um país da África e trazida para
o Brasil, em período de gestação do filho. Quando ele já está maior,
mãe e filho conseguem fugir, no entanto, Dara é recapturada novamente
e somente Kuami permanece em liberdade. A narrativa apresenta a
amizade entre Janaína e Kuami e a busca pela libertação da mãe do
elefantinho. O maravilhoso se apresenta como base dessa obra, sendo
elemento fundamental do livro. Para realizar essa análise, baseada em
metodologia de pesquisa bibliográfica e qualitativa, o trabalhou
fundamenta-se teoricamente nas obras de Irlemar Chiampi, Jacques Le
Goff, e Tzvetan Todorov, Marisa Martins Gama-Khalil e Regina Michelli.
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Nomes: Natália Silva Rocha e Telma Borges da Silva
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: A imagem da bruxa: uma análise comparativa entre
as bruxas do passado e do presente
Resumo: Estudo comparado entre personagens bruxas em 11 narrativas
dos Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Grimm
(1812-1815) e cinco livros contemporâneos: A bruxinha e o dragão, de
Alphen; Trudi e Kiki, de Furnari; Josefina, a bruxinha atrapalhada, da
editora Impala, sem indicação de autor; A bruxinha curiosa, de Baeten
e A bruxinha que era boa, de Machado. A história sobre bruxas no
Ocidente produziu uma espécie de imaginário e configurou uma ideia
sobre essas personagens aportando na literatura infantil no século XVIII,
fundando uma imagem do que é ser bruxa: mulher má, feia, maltrapilha,
acompanhada de animais peçonhentos, de hábitos noturnos e comedora
de crianças, que alcança o século XXI. Ao aproximar essas produções e
analisar as ilustrações das narrativas contemporâneas, com a descrição
verbal dos relatos dos Grimm, destacamos: a personagem bruxa sempre
esteve associada à mulher e as narrativas apresentadas abordam essa
questão propondo uma reflexão sobre seu papel nas histórias contadas
no passado e no presente. No passado, a independência feminina é
motivo para severas punições; na contemporaneidade as bruxas são,
nas histórias estudadas, crianças livres, curiosas e, a despeito de manterem
alguns aspectos do estereótipo fixado pelo imaginário ocidental, como
roupas escuras, nariz e queixo proeminentes, chapéus pontiagudos,
voando numa vassoura, sua condição é de crianças a descobrirem o
mundo, rompendo as dicotomias formuladas para condenar mulheres
que questionavam a ordem estabelecida.
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ST8. LETRAMENTO NA ESCOLA E NA UNIVERSIDADE:
ABORDAGENS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS

Nome: Maria Ivanilde Celestino Neta
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Letramento teórico científico no Ensino Médio
Resumo: Investigação realizada com o objetivo geral de evidenciar a
abordagem de gêneros teórico-científico-acadêmicos em uma amostra
de livro didático de Língua Portuguesa para o Ensino Médio e assim,
responder a pergunta: O livro didático prevê a preparação dos alunos
do Ensino Médio para a leitura e a escrita de gêneros teórico-científicos?
Especificamente objetivou (i) apresentar estudos teóricos referentes aos
gêneros teórico-científicos; (ii) identificar objetivos e metodologias de
abordagem da leitura e da produção de textos teórico-científicos na
Base Nacional Comum Curricular, e, finalmente, (iii) identificar e
descrever propostas de leitura e de escrita de gêneros teórico-científicos
no livro didático de Língua Portuguesa de Faraco; Moura e Maruxo
Junior (2016) recomendado para o Ensino Médio. A motivação se deu
a partir das próprias dificuldades descrita ao ingressar na universidade,
e por justificativa, o interesse e a importância de aprofundar
conhecimentos teórico-analíticos para o aperfeiçoamento da prática de
leitura e escrita desse gênero e melhor formação profissional.
Teoricamente foram abordados o letramento, com ênfase no letramento
acadêmico e considerações sobre gêneros, sobretudo os da esfera
acadêmica, com base em Soares (1998), Barton e Hamilton (1998), Street
(1984), Kleiman (1998), Barton (1994), Gee (1999), Lea e Street (1998),
Carvalho (2013), Gee (1996), Motta-Roth (2002), Bakhtin (1992) e
BRASIL (2018), entre outros. A análise foi desenvolvida por meio do
delineamento metodológico da pesquisa qualitativa e análise descritiva
dos dados. Os resultados revelam que o livro analisado aborda aspectos
estruturais, de linguagem, leitura e escrita de gêneros teórico-científicos,
refutando a hipótese de que, considerando o despreparo para a escrita
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e produção desses textos, com que os alunos chegam à universidade, o
livro didático não abordaria a prática de leitura e escrita desses gêneros.
Concluiu-se que outras possíveis causas para esse despreparo devem
ser investigadas.

Nomes: Mauricio Alves de Souza Pereira e Maria de Lourdes Guimarães
de Carvalho
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Letramento científico na Educação Básica: uma
análise a partir de materiais didáticos
Resumo: Investigação realizada com o objetivo geral de evidenciar se
uma amostra de material didático, disponibilizado para trabalhar Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental II de uma instituição particular de
ensino, e uma amostra proposta para o trabalho com essa disciplina na
rede pública propõem a abordagem de leitura e escrita de gêneros
científicos. De forma específica, descreve a presença ou ausência de
propostas de leitura e escrita de textos de gênero científico nos materiais
didáticos analisados. Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa e
descritiva e o método de pesquisa é documental. O aporte teórico é
ancorado em Azevedo (2005) e Lajolo (1996), entre outros. As análises
evidenciaram que os dois materiais apresentam propostas de leitura e
escrita de gêneros científicos. No caso do material da instituição
particular de ensino, há referência a cinco gêneros (verbete, relatório,
esquema, infográfico e artigo científico). Já no material da instituição
pública, há referência a dois gêneros (resenha e verbete).

Nome: Diego Satyro
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: O design (não) contingencial no ensino de Língua
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Inglesa com crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Resumo: Este trabalho é um relato de prática pedagógica de Língua
Inglesa (língua estrangeira/adicional), conduzida pelo professor-
pesquisador, com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, entre
oito e nove anos de idade, de uma escola pública da Grande São Paulo,
neste período de aulas remotas, em decorrência da pandemia de
COVID-19. A prática em questão é fundamentada na Pedagogia dos
Multiletramentos (GRUPO DE NOVA LONDRES, 1996;
KLEIMAN, 2014; ROJO, 2012; PINHEIRO, 2016; ROJO, 2017;
ROJO; MOURA, 2019; RIBEIRO, 2020). As etapas da prática foram
relacionadas ao ciclo do Design (Designs disponíveis, Designing e
Redesigned), noção engendrada por essa pedagogia. Os objetos de
aprendizagem foram: a leitura multimodal de um livro de ficção, cuja
narrativa toca a questão da inclusão escolar de crianças com Síndrome
de Down; a aprendizagem de vocabulário; e o uso do modal can, para
expressar capacidades. Os recursos tecnológicos digitais empregados
foram: 1. no planejamento e na execução do momento assíncrono:
plataforma de letramento Epic!, livro digital, PowerPoint, Screencastify,
YouTube, Google Sala de Aula, Google Formulários e extensão Talk and
Comment; 2. no planejamento e na execução do momento síncrono:
Google Meet, PowerPoint e Mentimeter. Considerando a criança um Designer,
buscou-se expandir o processo de meaning-making, levando-a a produzir
novos sentidos para as noções de deficiência e de necessidades
especiais. Conclui-se que, durante o processo de ensino-aprendizagem,
os alunos pareceram reconstruir suas visões de mundo sobre pessoas
ditas com deficiência(s). No entanto, em paralelo a isso, entende-se
que o professor, como Designer, se pautou numa lógica linear, em que
o Redesigned foi pré-definido. Essa problematização aponta para a
necessidade de se (re)examinar a noção de design contingencial
(PINHEIRO, 2016),  estendendo-a a pesquisas e a práticas pedagógicas
baseadas na Pedagogia dos Multiletramentos.
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Nome: Jackson Santos de Oliveira
Instituição: Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Letramento visual no ambiente digital:
contribuições para análise de memes sobre relações de trabalho
Resumo: Os memes estão presentes nas redes sociais e nos aplicativos
de comunicação, como Facebook e Whatshapp. Além de se voltarem para
o divertimento, os memes podem conter teor crítico, abarcando questões
sociais. Este resumo integra uma pesquisa em andamento, cujo objetivo
é contribuir para a ampliação do olhar dos alunos do Curso Técnico de
Nível Médio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de
Caxias, desvelando o teor crítico de memes sobre relações de trabalho.
A escolha temática se dá por percebermos que, no ambiente de formação
em que os alunos estão inseridos, os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IF´s), coexistem diferentes concepções acerca
do trabalho. A educação brasileira possui uma herança do positivismo
e do tecnicismo, voltada para a formação de sujeitos para o mercado
capitalista, como meros trabalhadores manuais. Os IF´s surgem para
oferecer, por outro lado, uma formação mais preocupada com o sujeito
crítico e reflexivo. Para atingir o objetivo principal, buscaremos:
relacionar os aportes teórico-metodológicos da Gramática do Design
Visual, de Kress e Van Leeuwen, à perspectiva do letramento visual no
ambiente digital, desdobrando suas implicações para a análise crítica de
memes sobre relações de trabalho; identificar, após aplicação de um
questionário de sondagem inicial para alunos do Curso Técnico de Nível
Médio do IFRJ-CDUC, suas práticas comunicativas por meio do uso
de memes no cotidiano, ressaltando aspectos de leitura e compreensão
a partir de imagens; por fim, realizar um minicurso na Plataforma Moodle
para discutir e aplicar o conteúdo da GDV na análise crítica de memes
sobre relações de trabalho. A metodologia de pesquisa possui natureza
qualitativa e intervencionista. Sob o viés de uma revisão bibliográfica,
mostrou-se possível perceber relações pertinentes entre letramento
visual, memes, relações de trabalho e educação profissional e tecnológica.
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Nome: Luana Aparecida Matos Leal Fernandes
Instituição: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG/
Campus Salinas
Categoria: Docente da educação básica
Título do trabalho: Problematizações sobre o ensino de escrita no
Ensino Médio: impactos na Educação Superior
Resumo: Ao considerarmos a produção textual escrita nas escolas,
seja em relação às produções de gêneros textuais variados, seja em relação
às redações dissertativo-argumentativas, cobradas em vestibulares,
concursos e, principalmente, no Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM, chama-nos a atenção o fato de que o ensino de escrita está
sendo orientado para um fim determinado: a correção, seguindo critérios
preestabelecidos, e isso faz com que o trabalho em sala de aula preze
por um modelo de produção textual escrita, a partir do treino e do
trabalho com estratégias e dicas. No caso da produção de texto cobrada
na prova do ENEM, que seleciona o aluno/candidato e, dentre outras
ações, pode promovê-lo ao Ensino Superior, perguntamo-nos: após
aprovado, como ocorre a relação desse aluno com a escrita acadêmica?
Como esse processo de preparação no Ensino Médio impacta na própria
formação do leitor/escritor? Pensando nessas questões, temos como
objetivo problematizar o ensino de escrita em Língua Portuguesa,
especialmente em relação à produção do gênero redação dissertativo-
argumentativa, nos moldes cobrados no ENEM, e analisar como esse
trabalho com a produção escrita reverbera no Ensino Superior. Para
isso, por meio de análises de textos produzidos por acadêmicos do ensino
superior, refletimos sobre a relação dessa escrita com a noção de
subjetividade, a partir das teorizações benvenistianas, segundos as quais
a linguagem serve para viver. A partir dessa problematização, dos
objetivos propostos e das análises já realizadas, consideramos que a
redação dissertativo-argumentativa produzida pelos alunos do Ensino
Médio, embora seja uma experiência de linguagem na experiência
humana do aluno/candidato, pode (re)velar-se como estofo de conflito
no processo de inscrição do aluno no espaço político-simbólico da escrita
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acadêmico-universitária, uma vez que no processo de preparação, os
alunos estão presos ao modelo e sendo treinados para uma escrita
formatada e institucionalizada.

Nome: Max Mateus Moura da Silva
Instituição: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Alfabetização e letramento: a problemática da
ilegibilidade do texto infantil vista sob a perspectiva da Fonética e
Fonologia
Resumo: Embora oralidade e escrita sejam manifestações distintas da
língua, há uma interferência recíproca entre elas, de modo que muitas
ocorrências em uma dessas manifestações podem ser compreendidas à
luz da outra. Portanto, formas consideradas graficamente incorretas
podem ser reflexos de motivações do nível fonético-fonológico. Desse
modo, objetivando suscitar discussões no âmbito da relação entre fala e
escrita, a presente pesquisa discute a dita ilegibilidade das produções
textuais infantis pautada nos conhecimentos da fonética e fonologia,
almejando também observar possíveis causas e reincidências nessa
problemática. Buscou-se subsídio em Cagliari (2002), Marcuschi e
Dionísio (2007), Silva (2015), Soares (2004) entre outros, e partindo
desses aportes conceituais, foram selecionados textos escritos por alunos
da Educação Básica que evidenciassem a necessidade de estudar questões
referentes à oralidade como ponto de partida para entender o
funcionamento da escrita.  Tendo tais produções como objeto de
reflexão, notou-se a urgência de compreender os chamados erros
gráficos como indícios de uma lógica implícita que percorre as criações
infantis. Importa dizer que se trata de uma pesquisa bibliográfica e
descritiva, tendo em vista que se baseia em teóricos com produção
significativa na área para, então, apresentar o assunto, visando fazê-lo
de maneira coerente e embasada. Por fim, afirma-se que a pesquisa
testifica o imperativo de se ter uma formação docente mais consistente,
capaz de trabalhar as inter-relações entre esses diferentes níveis da língua.
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Nome: Geraldo Jose Rodrigues Liska
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG /
Universidade Federal de Alfenas - UFAL
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Oficinas de escrita acadêmica como apoio
pedagógico à luz da metodologia do risco
Resumo: Relatamos neste artigo nossas experiências com oficinas de
redação no intuito de suprir uma demanda universitária: compreender
o texto acadêmico. Em nosso planejamento, refletimos sobre como o
processo de apoio pedagógico aos estudantes universitários pode ser
trabalhado com base na metodologia do risco (MATTE, 2018),
debruçando-se sobre dedicação, insistência e responsabilidade. Essa
perspectiva nos leva a uma atividade além do que é normalmente dirigido
ao professor e, sim, a pesquisadores, professores, estudantes e outros
interessados nos temas que forem desenvolvidos, por meio da
apresentação do trabalho final em um evento online, o Congresso
Nacional Universidade, EAD e Software Livre. Além da metodologia do
risco, o trabalho se apoia nas ideias de Kleiman (2012) e Street (2014),
sobre o conceito de letramento, e em Fiad (2016) com relação aos
estudos de letramentos acadêmicos. Adotamos experiência similar das
Oficinas de Leitura e Prática de Textos da UFMG ao planejar as aulas
de escrita para o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico
(Progrida), da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).
Evidenciamos, a partir de nossas observações, que essa metodologia
pode aumentar o engajamento dos alunos, favorecer o processo de
ensino e aprendizagem por meio de situações concretas de linguagem e
estimular vivências e práticas dentro do contexto da universidade.

Nomes: Virgínia Maria Ferreira Silveira Baldow e Vera Pacheco
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Os “erros” de pontuação de redações nota mil do
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enem à luz da hipótese da prosódia implícita e da fonologia prosódica
Resumo: Este trabalho objetiva discutir usos não-convencionais de
vírgulas em redações nota mil do ENEM à luz dos pressupostos teóricos
da Fonologia Prosódica, de Nespor e Vogel (1988) - que pressupõe que
os falantes de uma língua possuem uma organização mental da prosódia
da fala - e da Hipótese da Prosódia Implícita, de Fodor (2002), segundo
a qual os falantes dispõem de uma prosódia implícita da organização da
fala projetada na leitura. Para tanto, foram coletadas redações que
obtiveram pontuação máxima no exame do ENEM, do período de
2012-2015, com vistas a verificar se o uso das vírgulas pelos escreventes,
de fato, contempla as exigências previstas na competência 1, qual seja,
“domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa”, mais
especificamente, em relação às regras de pontuação. Os dados foram
interpretados à luz dos pressupostos da gramática normativa, bem como
dos pressupostos teóricos da Fonologia Prosódica e da Hipótese da
Prosódia Implícita. Com a discussão empreendida, defendemos que o
uso não-convencional da vírgula pelos escreventes apresenta
regularidades prosódicas que podem ser guiadas pela organização mental
da prosódia da fala que é, de algum modo, projetada para a escrita, fato
que também explica as razões pelas quais os avaliadores não se
aperceberam das incorreções nos textos investigados. Os resultados
mostraram que, embora o uso da vírgula seja associado, em geral, a
fatos sintáticos, ela pode atuar como um marcador prosódico,
delimitador de fronteiras de frases entoacionais.

Nome: Rosângela Rodrigues Borges
Instituição: Universidade Federal de Alfenas/USP
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Para além dos gêneros textuais acadêmicos: o ensino
de gêneros textuais – objetos de ensino na Educação Básica – em cursos
de formação inicial de professores.
Resumo: Tendo como ponto de apoio teórico e de observação o
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conceito de excedente de visão (BAHKTIN, 2011) e o Paradigma
Indiciário (GINZBURG, 2006; 2012), procura-se descrever e analisar
gestos de docência e de linguagem no contexto de estágio supervisionado
em língua portuguesa em uma universidade pública. A disciplina está
organizada em dois eixos: atividades extraclasses simuladas e vinculadas
ao trabalho docente na Educação Básica e atividades de docência, sendo
as primeiras o objeto de análise desta pesquisa. Interessa-nos saber: 1)
como o professor em formação inicial da área de Letras propõe o ensino
de gêneros textuais e 2) como o professor, nas atividades simuladas em
que se solicita que ele produza um gênero textual que, posteriormente,
será objeto de ensino na Educação Básica – no estágio ou na prática
docente - por esse mesmo professor. O corpus de referência para este
trabalho são atividades propostas e produzidas no âmbito da disciplina
de estágio, em 2017. A análise evidencia que gestos de docência são
indiciados nas tentativas de alçamento do Professor em Formação Inicial
à ordem do instituído na área de ensino de língua e literatura, mas,
contraditoriamente, esse professor, como escrevente, demonstra
fragilidades na produção de gêneros do discurso que futuramente
poderão ser objetos de ensino. Esses resultados apontam ser necessária
a ampliação (ou inserção?) de práticas de produção de variados gêneros
nas licenciaturas e não apenas a prática de gêneros textuais acadêmicos.

Nome: Geuvana Vieira De Oliveira Maia
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: A importância de Ensino de literatura no ensino
remoto em 2020, por causa da Pandemia do COVID 19
Resumo: No momento atual, as atividades escolares são realizadas
através de Ensino Remoto por causa do vírus COVID-19. Todas as
modalidades de ensino estão adequando metodologias e práticas para
que os alunos continuem com suas atividades escolares e continuem
aprendendo. A leitura é uma atividade muito importante para o
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desenvolvimento humano e a leitura literária precisa ser considerada
primordial em momentos como este. A pesquisa tem como suporte
textos teóricos sobre a leitura do texto literário, como por exemplo:
Candido (2004), Coson (2014; 2018), Solé (1998). Segundo Antonio
Candido, a literatura é um direito como outros, porque é um bem
indispensável ao ser humano como outras necessidades básicas, tais
como: instrução, saúde, moradia, amparo da justiça pública, à resistência,
à opressão, como direito à crença, a religião e ao lazer. Em momentos
como este que é preciso discutir a necessidade da leitura literária como
prática de leitura no âmbito das atividades remotas do ensino nas escolas
públicas de Minas Gerais. A partir de estudos de Leitura Literária e da
experiência na atividade docente, percebe-se a necessidade de contribuir
para a ampliação da leitura de literatura no momento atual, com uso de
metodologias e recursos tecnológicos para o trabalho com a leitura
literária com compreensão, inferências, discussões e compartilhamento
para que o direito a literatura seja garantido aos alunos para que o acesso
e desenvolvimento de habilidades e competências do letramento literário
se efetivem.

Nomes: João Leonardo Duarte Vieira e Maria da Penha Brandim de
Lima
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho:  Entre palavras e modelos: a descoberta da sua
escrita científica.
Resumo: A partir das vivências acadêmicas trilhadas desde o ano de
2017, decidiu-se elaborar um curso que pudesse tratar de dois eixos
centrais dentro daquilo que se pode denominar como campo da escrita
científica: as palavras, buscando-se compreender essas como os
processos individuais de construção dos textos acadêmicos; e os modelos
construídos e discutidos pela literatura. Nessa linha, o objetivo desse
curso constitui apresentar, principalmente a partir do modelo teórico
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de escrita de artigo, estratégias metodológicas que podem ser úteis à(s)
escrita(s) científica(s) e discutir a importância de se conjugar a utilização
do método com a observação dos processos singulares de construção
da escrita. No que tange aos aspectos metodológicos, mostra-se possível
exemplificar que para a elaboração do curso fora utilizada a abordagem
de ordem qualitativa com o objetivo de se descrever as maneiras pelas
quais os(as) estudantes podem trilhar a sua jornada de escrita, tendo
por base as experiências do autor. Como resultado, a realização do curso
demonstrou que além do exemplo utilizado para a descrição dos sete
passos da escrita científica, o próprio desenho do curso pode ser visto
como possibilidade de utilização dessa técnica, tendo sido também
observado que as dúvidas são diversas e complexas, o que justifica,
ainda mais, a necessidade de estudo sobre o tema. Conclui-se, então,
que a realização de um curso dessa natureza deve primar pela
objetividade e pela(s) renúncia(s) que costuma(m) ser de suma
importância para a pessoa que se aventura a escrever. Sendo a temática
ampla e complexa, quaisquer desenhos de aula que não se pautem por
aquelas duas características podem trazer mais desalento que motivação.

Nome: Taís Lopes de Souza
Instituição: Universidade Federal Fluminense - UFF
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Letramento e autonomia: quando leitores são
autores
Resumo: O presente trabalho visa colocar em análise o papel e as
funções que a literatura desempenha em diálogo com a experiência
docente nas aulas de Língua Portuguesa de uma escola pública federal,
localizada no município do Rio de Janeiro. A compreensão de que os
sujeitos interagem com as obras literárias a partir das experiências vividas
e da bagagem cultural construída – o que interfere na recepção de criação
literária –, decorreu na construção conjunta do repertório literário, e
isto foi central para o resultado esperado: a construção de um espaço
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de formação de leitores coletiva e democrática. O redimensionamento
dos papéis dos docentes e discentes tornou a sala de aula lócus
empoderador dos agentes de letramento, o que resultou no trabalho
criativo de obras ficcionais produzidas coletivamente pelos estudantes.
O referencial teórico adotado foram as percepções de autores como
Chklovski, Culler, Eagleton, Foucault e Nietzsche. Como metodologia
para o estudo, foi feita a pesquisa-intervenção, de maneira a qual o
conhecimento é produzido a partir da problematização das intervenções
do pesquisador e de suas implicações com o objeto, ou melhor, sujeito
de pesquisa. Em suma, este trabalho busca analisar o quanto o espaço
de formação de leitores contribui na constituição das identidades e na
formação linguística dos agentes de letramento, considerando nisto a
função emancipatória da literatura (JAUSS, 1977). A emancipação
consiste no fato de a representação literária provocar certo efeito sobre
o leitor, despertando emoções, tensões, questionamentos, e
desenvolvendo a criticidade, consciência de si e do lugar que ocupa no
mundo.
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ST9. SIMPÓSIO TEMÁTICO LITERATURA, MEMÓRIA
COLETIVA E ESQUECIMENTO: CAMINHOS E TEORIAS

Nome: Laiana Pereira da Silveira
Instituição: Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Memórias difíceis, desconstrução identitária e o
trabalho do esquecimento na obra “É isto um homem?” de Primo Levi
Resumo: Considerando a importância que a literatura teve na forma
de externalizar memórias dos sobreviventes dos campos de extermínio
nazista durante a Shoah, aqui, será abordado a obra do químico, escritor
e sobrevivente de um destes campos Primo Levi, em que o seu livro “É
isto um homem?” traz relatos sobre sua experiência no campo. A
literatura pode ter sido uma maneira de refúgio para as vítimas, além de
compartilhar suas experiências, era a garantia que estas memórias não
seriam esquecidas e a história deste terrível período não seria apagada.
Relacionando a pesquisa inicial do trabalho de dissertação da autora
que aborda o vestuário como suporte memorial, aqui também, será
evidenciado a desconstrução identitária realizada pelo vestuário através
da uniformização. Este estudo tem como objetivo comprovar a
importância que o vestuário teve durante o período do autor no campo,
como o rito de entrada no local, separando-os de todos aqueles pertences
que evidenciavam a vida que eles um dia tiveram fora dali, como se essa
vida deixasse de existir por não ter mais nenhum objeto material que
comprovasse tal período. Neste primeiro momento, realizou-se uma
revisão bibliográfica que abarcasse conceitos que pudessem responder
o problema desta pesquisa comprovando os objetivos estabelecidos, e,
para analisar os relatos descritos na obra de Primo Levi foram utilizados
outros dois autores, Joel Candau e sua obra Memória e Identidade, que
contextualiza a relação do processo de construção de identidade com a
formação das memórias, e quais são os tipos de memória, e o autor
Peter Stallybrass com sua obra O casaco de Marx: roupa, memória, dor,
que considera o vestuário como um tipo de memória e o poder que
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esse objeto tem em assumir a presença de quem está ausente. Nas duas
obras foi possível relacionar os conceitos dos autores com os relatos de
Levi, com a finalidade de compreender o processo de desconstrução
da identidade das vítimas, que após encontrarem-se todas uniformizadas,
com mesmo corte de cabelo, barba aparada, viam-se uns nos outros
como o próprio reflexo e a única diferença entre eles era o número de
identificação marcado na pele.

Nome: Thiago Felicio Barbosa Pereira
Instituição: Centro Universitário UNINOVAFAPI - PI
Categoria: Docente de outros cursos
Título do trabalho: Memória e silêncio em “Os afogados e os
sobreviventes” de Primo Levi
Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do livro “Os afogados e
os sobreviventes” de Primo Levi considerando os aspectos teóricos
relacionados à literatura do trauma, pois a pesquisa se desenvolveu a
partir da seguinte problemática: Quais as características da escrita do
trauma identificados no livro “Os afogados e os sobreviventes” de Primo
Levi? O livro, escrito e publicado em 1986, um ano antes de sua morte,
contém em seu centro questões que discutem a vergonha, a
comunicabilidade, a culpa, ofensa, e o próprio ato de testemunhar
enquanto sobrevivente do campo de concentração. Sua narrativa,
portanto, é escrita permeada pelo trauma, marca constante na vida de
quem experienciou o Lager. Diante disso, far-se-á, neste trabalho, a
análise do trauma, ou como denomina Jaime Ginzburg, a escrita do
trauma. Para tanto, o trabalho empreende um estudo partindo das ideias
concebidas por Seligmann-Silva, Freud, Giorgio Agamben, Hannah
Arendt. A literatura de testemunho compõe-se de relatos importantes
escritos por sobreviventes do Holocausto da Segunda Guerra Mundial,
como o de Primo Levi, por exemplo, ao qual transformamos, aqui, em
objeto de estudo objetivando perceber como essa literatura, marcada
pelo trauma narra os horrores do campo de extermínio, servindo como
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afirmação da shoah e ainda como luta da memória, já que contar a
experiência vivida no Lager ajuda na preservação da memória. Assim,
as contribuições de Halbwachs e Agamben auxiliam como suporte para
a reflexão aqui apresentada. Pois Halbwachs, ao tempo em que celebra
a memória coletiva, destaca-a como um ponto crucial para a construção
da memória individual. Com efeito, Primo Levi dá ao seu testemunho
um tratamento em que é a sua memória individual pretende tornar-se
coletiva por meio de sua fala, de seus relatos, sobretudo por aqueles
que não puderam testemunhar. Escrita sempre determinada pela
experiência vivida, a escrita e o testemunho de Levi são embates entre
perplexidade do que foi vivido/testemunhado e a necessidade de contar,
sempre premente na vida do sobrevivente, isso porque seu trabalho
memorialístico, de modo especial em Os afogados e os sobreviventes,
está imbuído de descrições nas quais podemos perceber a ação da polícia
nazista e toda a sua política contra a memória, tenta a todo custo não só
propor o esquecimento, como também eliminar as provas e/ou qualquer
fundamento de verdade que possa servir como prova do que aconteceu
no campo de concentração. Assim, este trabalho apresenta considerações
pertinentes à temática do trauma na literatura de testemunho, sobretudo
no que diz respeito a necessidade de contar e narrar o trauma, nos
dizeres de Seligmann-Silva. Esse narrar que se faz de maneira tão
insistente e ao mesmo tempo tão doloroso é apresentado por Primo
Levi como um dever. “um dever para com os companheiros que não
voltaram e é uma tarefa que confere sentido à nossa sobrevivência.

Nome: Jonas Kunzler Moreira Dornelles
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul -
PUCRS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Dyonélio Machado: por uma historiografia reflexiva
Resumo: O processo de escrita da história de Dyonélio Machado, como
de outros escritores, possui algumas etapas que podem ser demarcadas:



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

140

temos primeiro o período em que se desenrola sua vida, na qual sua
trajetória, ainda, está aberta e incerta, e em que se pode reagir a
interpretações feitas sobre sua vida e obra. Quando de seu falecimento,
entra-se na fase do arquivo, na qual o conjunto de rastros documentais
são então interpretados. Esse conjunto de indícios materiais e
testemunhos inscritos é que agora respondem, quando interrogamos a
biografia do autor. Essas abordagens são possíveis através da
historiografia proposta por Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa e A
memória, a história e o esquecimento. Mas é também essa obra que
oferecerá a possibilidade de desenvolvimento de uma nova etapa, quando
da problematização dos modos de representação historiográficos, e seus
efeitos retóricos. Partindo de uma breve análise das maneiras como a
história literária representou Dyonélio Machado até aqui, seria possível
interpretar cada efeito retórico produzidos em cada modo de
representação. Sua historiografia entra em uma nova fase, aquela dita
reflexiva, na qual o próprio discurso da história repensa seus modos de
representação. Essas representações evidentemente se relacionam com
possíveis interpretações feitas sobre o arquivo, mas são então
questionadas como mais ou menos eficazes. Com isso, podem ser
propostos novas representações, que, se bem- sucedidas, produziriam
aquilo que Ricoeur denomina “representância”. Contrapondo as
representações já feitas com novas possibilidades, buscamos então
mostrar como é possível dinamizar e reconfigurar a recepção de
Dyonélio Machado na contemporaneidade.

Nomes: Wanderson Silva Mercês e Luciene Souza Santos
Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Mestres e Mestras da tradição oral do interior da
Bahia: memória em acervo digital
Resumo: Com a presente proposta, pretendemos apresentar um projeto
de pesquisa de Iniciação Científica que se articula ao Projeto de Pesquisa
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Cacimbas de Histórias: vidas e saberes dos contadores de histórias
tradicionais de cidades do interior da Bahia. Muitas vezes, o conceito
de cultura está ligado aos saberes eruditos, aos letrados, às pessoas que
possuem determinados conhecimentos que abrangem os domínios
humanos. Tal visão cria um abismo entre os saberes acadêmicos e saberes
de cultura popular, ou seja, do Povo - esse grupo de pessoas que têm
costumes, histórias, tradições, uma cultura em comum. Nosso objetivo
central é investigar a história de vida e repertórios de mestres e mestras
da tradição oral, isto é, de contadores de histórias de cidades do interior
da Bahia, por meio de entrevistas narrativas, a fim de estreitar os laços
entre a Universidade e esses agentes. A partir dessa aproximação,
sistematizaremos as suas memórias em um acervo digital de livre acesso,
por meio da criação de um website, em que estarão hospedadas as
entrevistas narrativas, estruturadas pela equipe de pesquisa, em seus
registros audiovisuais. Assim, preservaremos o repertório investigado
de contos de tradição oral. A pesquisa está baseada na metodologia
(auto) biográfica, pois as narrativas dos mestres e mestras de tradição
são os instrumentos utilizados para investigar suas histórias de vida, e
fundamentada em bibliografia específica:  Roque de Barros Laraia (1986);
Belmira Oliveira Bueno (2002); Marco Haurélio (2011); Matthew
MacDonald (2013); Luciene Souza Santos & Keu Apoema (2018).

Nome: Bruna Bembom Costa
Instituição: Universidade de Caxias do Sul - UCS
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A reconstituição da memória em “A mancha” de
Luís Fernando Veríssimo pela coletividade – do fragmento ao
entendimento
Resumo: Mais do que lembrar, é preciso entender o passado para
compreender a realidade. A análise do conto “A mancha” (2004) e Luis
Fernando Veríssimo se realiza a partir da noção de que a memória se
constitui por: acontecimento, pessoa e lugar. Com esses três elementos,
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a memória do protagonista, antes fragmentada, une-se a um quadro só,
reconstituindo seu passado, marcado pela tortura e exílio durante a
Ditadura Militar no Brasil. Será analisada a subjetividade na narrativa
em que o narrador se transforma em testemunho por ter participado e
sobrevivido aos acontecimentos históricos e, a partir da ficção, o
entendimento pelo que foi testemunhado pode ser maior. Ainda, a partir
da teoria da memória individual e memória coletiva, compreende-se
que a memória de Rogério, quando era exclusiva dele, ou seja, individual,
era fragmentada e confusa; só adquire coesão quando recolhe
testemunhas e documentos sobre o apartamento em que estava sua
mancha, ou seja, suas lembranças de quando foi torturado.

Nome: Ilca Vieira de Oliveira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Docente da graduação em Letras
Título do trabalho: Cecília Meireles: a construção de um mapa sem
fronteiras – intercâmbio cultural na América Latina
Resumo: Neste trabalho apresento uma pesquisa em curso, que explora
as imagens dos bichos, da paisagem e do jardim em poemas e crônicas
de Cecília Meireles (2001). A escritora, ao longo de sua vida, e, de sua
obra ficcional, revela ao seu leitor que é um ser seduzido pelas viagens
e amante de fluxos, transportes e deslocamentos, e, aponta que: “viajar
é ir mirando o caminho, vivendo-o em toda a sua extensão e, se possível,
em toda a sua profundidade, também. É entregar-se à emoção que cada
pequena coisa contém ou suscita. É expor-se a todas as experiências e
todos os riscos, não só de ordem física, – mas, sobretudo de ordem
espiritual. Viajar é uma outra forma de meditar” (MEIRELES, 2016. p.
233-234). Para essa investigação será priorizado um percurso específico
realizado pela poetisa em 1944, trata-se das narrativas que colocam em
cena a experiência da cronista viajante que irá deslocar-se do Rio de
Janeiro em direção ao sul do Brasil e aos países Uruguai e Argentina.
Metodologia: Esta pesquisa é de cunho crítico, à luz, principalmente,
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das teorias da paisagem e da viagem e, também dos estudos da história
cultural, examina o texto narrativo dando ênfase aos elementos da
linguagem e do gênero crônica, privilegia o seu enfoque no relato breve
(linguagem e subjetividade) e os sentidos expostos no texto do cronista
viajante que apreende a cultura do outro. A partir de uma análise das
crônicas “Rumo ao Sul” (1944), este estudo enfoca que funções exercem
textos como estes, no mapeamento do intercâmbio artístico e cultural
entre Brasil e os países Uruguai e Argentina. Com base na teoria sobre
paisagem, exposta por Michel Collot (2013), a discussão que proponho
é sobre o papel do escritor como mediador e difusor de valores artísticos,
político e culturais, considerando que esses textos foram publicados
em jornais da época. Diante disso, a nossa análise amplia-se para uma
discussão sobre os processos de trocas simbólicas e mediações culturais
expostas nesses textos de viagens, priorizando como os objetos, os
espaços e os agentes culturais são evocados na narrativa, principalmente
os autores, os livros, as bibliotecas, as livrarias, os editores, os leitores.
O que se pode observar nesses relatos de viagem é que a cronista, que
se desloca de um lugar para outro, apreende o mundo ao seu redor pelo
olhar e expõe uma reflexão sobre os bens culturais que circulam entre
os países.

Nomes: Fábia Magalhães Dias Beviláqua e Sebastião Alves Teixeira Lopes
Instituição: Universidade Federal do Piauí - UFPI
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: A carnavalização em “Utopia Selvagem” de Darcy
Rribeiro, como forma de resposta ao cânone.
Resumo: As formas de resposta ao cânone variam de contestações aos
clássicos, surpreendidos e transgredidos em textos marcados com
pastiche, da ironia irreverente e de uma intertextualidade mais sutil para
apropriação de elementos do cânone ou para uma reescrita explícita
desse. Sinalizando para a identificação desses aspectos, o seguinte
trabalho pretende analisar a linha carnavalesca do romance Utopia
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Selvagem, de Darcy Ribeiro, como forma de resposta ao cânone europeu
A Tempestade, de Shakespeare. Darcy Ribeiro, através de seu narrador
e personagens, dessacraliza e relativiza o discurso de poder,
desconstruindo o discurso fechado e impermeável de uma história única
e oficial, da ordem e da hierarquia, desestabilizando o sistema de valores
incorporado no hipotexto clássico já citado. A análise partirá das
reflexões empreendidas por Mikhail Baktin acerca da cosmovisão
carnavalesca, identificando no objeto de estudo as características e as
categorias da percepção desse mundo por ele propostas. Tais
observações serão empreendidas, dialogando, em alguns momentos,
com o pensamento antropofágico de Oswald de Andrade. Essa
transposição do espírito carnavalesco para a literatura, coloca as palavras,
numa relação peculiar, com a realidade e com a ficção, num clima utópico
de alegre relatividade. É a partir dessa relatividade, de caráter anárquico,
que há uma quebra entre as fronteiras, entre os pares opostos, sugerido
no romance como algo benéfico, tendo em vista a diversidade, o estado
híbrido da nação brasileira.

Nome: Igor D Aguiar Siqueira de Lemos
Instituição: Universidade Federal de Catalão - UFCAT
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Literatura, memória e cultura: inscrição literária
no sentir humano.
Resumo: A lida literária corresponde ao movimento de sentir-se
humano, as expressões vivenciadas ao decorrer do caminho da vida
formam memórias, diversos suportes são usados para intermediar as
figurações da contínua realidade, um suporte que perpassa o tempo é a
literatura (Moisés, 2019). Os laços se espalham de forma fragmentada
sobre a escrita (Lazarus 2017), o literário perscruta as sobriedades e
devaneios que se inserem nos variados cenários, as interpretações sobre
as sensibilidades inscritas no literário emergem ao leitor e compõe a
estética do real. Ler é a ramificação da existência, o limiar da palavra
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possibilita a bela imagem do imensurável, a linguagem textual da
literatura é a permanente mobilidade ao simples sensível da vida, em
substância o corte é exigido em semântica (Roy Wagner, 2017), embora
pequena forma, a palavra trilha a construção das infinidades imagéticas
do breve autor (Todorov, 2018), a efêmera ação de escrever na eterna
leitura da literatura, a leitura por meio da escrita literária é versada por
diferentes sujeitos e memórias, ao decorrer das histórias contadas as
ramificações existenciais confluem sobre o tecido social. A leitura, então,
é a relação entre as escritas literárias e as vivências do sujeito que as lê
em um limite de representação e significado (Roger Chartier, 2007). O
olhar sobre a tela, permeável articulação sentimental que o corpo
experimenta, no som da palavra o mistério da vida é afagado, em suporte
o literário se expõe e as páginas tornam-se mais acessíveis ao ponto de
começar novos capítulos, as diversas elucidações sobre a literatura partem
para novas áreas de estudo, porém essas relações possuem como fio
condutor a literatura (Todorov, 2018).

Nome: Junia Larissa Maia Ruas
Orientador: Prof. Geraldo da Aparecida Ferreira
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
Título do trabalho: Sobre a memória, a confissão e o perdão em O
Mulo de Darcy Ribeiro
Resumo: O romance O Mulo, do escritor norte-mineiro Darcy Ribeiro,
se desenrola nas memórias do fazendeiro Philogônio narradas em carta
de confissão. Interessa a essa proposta de reflexão observar que, apesar
de expressar certo desejo de redenção, ao longo do livro é possível
perceber que a personagem intenciona mais registrar suas memórias e
justificar-se por suas ações que de fato arrepender-se dessas. Para abordar
a questão da confissão e do perdão os filósofos franceses Paul Ricoeur
e Jacques Derrida serão a base teórico-filosófica, recorrendo também à
Teoria dos Atos de Fala do filósofo da linguagem John L. Austin, quando
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necessário tratar da face performática do perdão/desculpa. Para Derrida,
o perdão é direcionado ao imperdoável e não está condicionado à
confissão: “O absolutamente outro (tout autre) a quem sou hostil, ou
que é hostil a mim, é o único a quem posso perdoar ou pedir perdão”
(SOARES, 2016, p. 282). Para Ricoeur [...] não pode haver perdão a
não ser que se possa acusar alguém, presumi-lo ou declará-lo culpado.
(RICOEUR, 2007, p. 467). A seguinte questão pode ser levantada: é
legítima a confissão feita sem arrependimento das faltas? Philogônio
não se considera culpado de suas faltas, pois são parte de sua natureza:
[...] é Deus mesmo que me fez capaz de meus pecados. Sim ou não?
(RIBEIRO, 2007, p. 352). Diante do exposto até aqui, entendemos que
a nossa proposta se mostra factível, ao analisarmos o uso da memória e
da escrita pelo narrador, em busca de uma improvável redenção.
Buscaremos evidenciar as motivações e prováveis intenções do
personagem ao se propor a escrever suas confissões. Entendemos, ainda,
que será necessária uma breve incursão em teorias que tratam da escrita
autobiográfica ficcional e da memória para melhor embasarmos nossa
pesquisa.

Nome: Luciandro Tassio Ribeiro de Souza
Instituição: Universidade Federal o Oeste do Pará - UFOPA
Categoria: Estudante de graduação em outros cursos
Título do trabalho: A literatura como prática social contextualizada
no interior da Amazônia
Resumo: Este trabalho visa reconhecer a importância da literatura
santarena como prática social contextualizada, e, para isto, buscou resgatar
a poética de Felisbelo Sussuarana, em o seu poema Rio Símbolo. A
metodologia utilizada foi a fenomenologia da imaginação, com base em
A Poética do Espaço de Gastón Bachelard (1993). O resultado mostrou
que a poética sussuarana traduz a onírica geografia do Tapajós, que deságua
no colo da amada planície Santarém, e, concluímos que, pelo espaço,
pode se chegar a uma fenomenologia da imaginação, ou seja; o poeta
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regional ocupa um lugar de visão pela qual a imagem em sua origem e em
sua essência, se traduz pelo toque dos seus versos. No que diz respeito à
literatura santarena, mostrou também ser um desafio a publicação das
obras dos autores regionais e a sua disponibilidade no mercado nacional.

Nome: Tiago Ferreira Pereira
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Interfaces da rememoração e da construção do si
no romance britânico contemporâneo
Resumo: Um dos expoentes da Literatura Britânica contemporânea,
Kazuo Ishiguro (1954), possui como uma de suas marcas na escrita a
representação de histórias de vida, tanto individuais quanto coletivas, em
que narradores-personagens buscam reunir fragmentos do passado por
meio de uma narrativa intimista e elíptica. Essas vozes narrativas põem
em evidência a seletividade da memória como “processo mimético”. Ou
seja, relembrar a totalidade do passado parece ser um aporia, ao passo
que sua construção é sempre uma reinterpretação transformada pelo
tempo presente. Este trabalho pretende estabelece um diálogo com a
literatura britânica contemporânea, com foco nos romances de Kazuo
Ishiguro – “A pale view of  Hills” (1986), “The Remains of  the Day” (1989), a
fim de que os jogos de linguagem em torno da representação da memória
e identidade sejam problematizados. A metodologia empregada é pelo
viés dos Estudos Comparados e dos Estudos Culturais da Memória.
Alguns dos teóricos que subsidiam o referencial teórico incluem Astrid
Erll, Jan Assman, Joël Candau, dentre outros

Nome: Daniella Sigoli Pereira
Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP
Categoria: Estudante de Programas de Pós-graduação
Título do trabalho: Memória e violência no conto “Saindo de dentro
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do corpo”, de Flávio Moreira da Costa
Resumo: “Saindo de dentro do corpo” é um conto de Flávio Moreira
da Costa narrado em primeira pessoa e apresenta a alternância entre o
presente diegético do personagem no ano de 1978 e o passado,
emergindo por meio das suas memórias. Tal percurso memorialístico
indica que o protagonista foi preso político, sofreu tortura e sobreviveu
a esses acontecimentos quando o Golpe, que deu início à ditadura militar
no Brasil, aconteceu. Por representarem uma situação-limite de violência
brutal, tais vivências experenciadas pelo personagem podem ser
entendidas como traumáticas e, justamente por isso, esse passado está
indicado por meio de uma narrativa marcada por fragmentos, lacunas e
por uma progressão temporal que não é completamente ordenada, já
que ele não pode ser contado integralmente e objetivamente porque
não foi completamente assimilado e compreendido pelo seu
experienciador. Fica claro, pelo modo como o personagem lida com o
que é desencadeado a partir desse reencontro, que o passado impede
que ele, efetivamente, viva sua vida no momento presente. Tal narrativa
está enquadrada num momento de produção literária brasileira em que
intelectuais, artistas e perseguidos políticos de uma forma geral
reconhecem a importância do dever da memória a fim de lançar um
olhar questionador e revisor sobre a História Oficial, ora por meio da
narrativa de testemunho, ora por meio da figuração do trauma nas
narrativas de viés ficcional. Para Seligmann-Silva (2008), no seu texto
“Narrar o trauma – A questão do testemunho das catástrofes históricas”,
nas situações em que há a perseguição violenta de determinadas parcelas
da população, a memória do trauma representa um compromisso entre
o trabalho da memória individual e o outro construído pela sociedade.

Nomes: Ronaldo Pereira Porto e Fabiola Silva de Oliveira Vilas Boas
Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana – PROBIC/
UEFS
Categoria: Estudante de graduação em cursos de Letras
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Título do trabalho: Memória e ancestralidade dos mestres e mestras
da tradição oral
Resumo: O presente trabalho, vinculado ao Projeto de pesquisa
Cacimba de Histórias: vidas e saberes dos contadores de histórias
tradicionais de cidades do interior da Bahia, tem como objetivo investigar
a história de vida e repertórios de mestres e mestras da tradição oral, do
interior da Bahia, para a criação de um glossário ilustrado que reunirá
termos/palavras específicas dos contos narrados por eles. Havendo a
passagem dos mitos de criação, contos de tradição oral, de uma geração
para outra, destaca-se a figura dos mestres e mestras da tradição,
contadores de histórias, que em um mundo, outrora, deserto de recursos
tecnológicos, fazia-se indispensável para a formação de adultos,
contando aos pequenos, por meio das narrativas orais, causos, lendas e
mitos. Destacamos que essas pessoas não eram meras reprodutoras das
narrativas orais, ao passar essa tradição para as gerações posteriores,
elas também criavam narrativas, a partir de suas histórias de vida e
repertórios. Ao chegar no tempo e espaço da contemporaneidade, os
mestres e mestras da tradição passam a enfrentar o enfraquecimento de
suas práticas tradicionais. O ideal de modernidade, imposto ao mundo,
somado aos esforços da camada intelectual da sociedade, exerce o poder
de centralizar o ensino por meio da palavra escrita. Sendo assim, esta
pesquisa torna-se necessária, pois ocasionará a valorização e o registro
dessas heranças culturais, dos saberes e fazeres da tradição oral. E, tal
valorização e preservação promoverão intercâmbios entre os saberes
tradicionais, dos mestres e mestras da tradição, com o conhecimento
acadêmico. Fundamentam esta pesquisa os estudos de Luciene Souza,
Keu Apoema, Paul Zamthor, Ecléa Bosi, Maria Tereza Birdmann,
Rodolfo Ilare e Ernest Fischer.



Caderno de resumos: I Jornada de Letras e VI Seminário de Pesquisa em Letras
(Profletras) da Universidade Estadual de Montes Claros

150

Editora Caminhos Iluminados

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS
PROFLETRAS


