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Apresentação 

 
O Simpósio de Pesquisa em Letras (SIPEL) é um evento promovido pelo curso de              
Letras, campus Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná          
(UENP-CJ), em parceria com a Semana Literária do SESC-PR. Em 2018, o evento             
está na sua 3ª edição. 
 
O evento contempla quatro grandes áreas: língua estrangeira, linguística, literatura e           
ensino. O objetivo do Simpósio é promover o debate científico e divulgar pesquisas             
desenvolvidas por docentes e alunos de graduação e pós-graduação da UENP e de             
outras universidades.  
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Oficinas e Minicursos 

 
Voseo nas aulas de espanhol como língua estrangeira 

 
Jessyca Camargo da Cruz (UENP) 

 
O objetivo da oficina é discutir os aspectos linguísticos, pragmáticos e discursivos            
relacionados às formas e usos do pronome de tratamento vos. O voseo é um fenômeno               
linguístico que se estende por grande parte da América Hispânica, embora seja reconhecido             
como norma culta apenas na região rio-platense e na Costa Rica. Por tratar-se de um traço                
característico do espanhol americano e, considerando a proximidade geográfica entre Brasil           
e os países voseantes - sobretudo Argentina, Uruguai e Paraguai - faz-se necessário             
pensar o tópico em questão. 

 
 

Arte, Memória e Educação 
 

Luciana Brito 
Juliana Carolina da Silva 
Camila Pereira de Souza 

Fernanda Rodrigues da Costa 
Carlos Daniel Dutra 

(UENP) 
 

Esta oficina tem por objetivo apresentar os resultados do projeto de extensão “Salão de              
Artes Plásticas de Jacarezinho: diálogos entre memória, arte, preservação e ensino”,           
financiado pelo Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras-USF/SETI e realizado          
pelo Centro de Letras, Comunicação e Artes da UENP/JC, a fim de alertar a comunidade               
interna e externa sobre a importância da conservação do patrimônio cultural e da             
viabilização de processos de revitalização. O projeto teve como objetivo principal a            
conservação, documentação e fruição cultural das obras que compõem o acervo do Salão             
de Artes Plásticas da cidade de Jacarezinho/PR, bem como a criação da Sala de Estar,               
espaço no ambiente acadêmico para observação e pesquisa em arte, história e cultura             
regional. 

 
 

Comunicação intercultural entre aprendizes de línguas no contexto Teletandem  
 

Ludmila Belotti Andreu Funo (UNIVESP), 
 Micheli Gomes de Souza (UENP) 

 
O contexto Teletandem de aprendizagem telecolaborativa de línguas envolve a realização           
de interações regulares, via aplicativos como o Skype, entre pares de falantes proficientes             
ou nativos na língua um do outro. As parcerias analisadas nesta oficina são realizadas por               
interagentes aprendizes de inglês de uma universidade brasileira e interagentes aprendizes           
de português de uma universidade estadunidense. O objetivo é descrever e discutir as             
características da comunicação intercultural em contextos telecolaborativos, tendo em vista          
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os discursos e os processos de negociação de sentidos entre os aprendizes. Espera-se             
contribuir também para a compreensão do papel do professor mediador nesse contexto.  
 
 
 

Principais regras de concordância verbal e nominal 
 

Marilene Prezzotto (UENP) 
 

Na apresentação da oficina sobre a concordância verbal será apresentada a regra geral             
para sujeito simples e composto e as normas para os seguintes casos especiais: a) Sujeito               
simples: com nomes próprios, com expressões aproximativas. b) Sujeito composto:          
posposto ao verbo, núcleos unidos por "ou" ou "nem". c) Outros casos especiais: o verbo e                
a partícula "se", verbos impessoais, concordância com o verbo "ser". Em relação à             
concordância nominal, será apresentada a regra geral e os seguintes casos especiais: o             
adjetivo se refere a vários substantivos, expressões formadas pelo verbo SER + adjetivo,             
um único substantivo especificado por dois ou mais adjetivos no singular, com as palavras              
anexo, obrigado, mesmo, próprio, Incluso e quite. 

 
 
 

As masculinidades na literatura brasileira e os direitos fundamentais 
 

Mateus Fernando de Oliveira, 
 Maria Isabela Cazão 

(UEL) 
 

O presente minicurso traz a compreensão da literatura como aporte para o debate sobre as               
dinâmicas de gênero na sociedade, afinal: “a literatura nunca é apenas literatura” Barbosa             
(1993, p. 23). Partindo dessa compreensão, oferece-se a análise de dois contos da obra              
“Leão de Chácara” (1975), do escritor brasileiro João Antônio, de modo a tecer reflexões              
sobre a construção social da masculinidade hegemônica e sobre a expressão da            
afetividade, a partir dos contos: “Paulinho Perna Torta” e “Joãozinho da Babilônia”,            
respectivamente. O minicurso pretende ainda direcionar as análises ao âmbito social,           
verificando como a construção social da masculinidade hegemônica fere não somente a            
expressão da subjetividade masculina, mas também aos direitos fundamentais de homens e            
mulheres. Dessa forma, utilizando a literatura como ponto de partida, pretende-se apontar            
as discussões sobre masculinidades a um norte interdisciplinar, neste caso, situando           
Literatura e Direito no mesmo espaço de discussão. 

 
 

A crônica: seu passado e seu presente 
 

Rita de Cássia Lamino Araujo Rodrigues,  
Luis Eduardo Veloso Garcia 

(UENP) 
 

A crônica chega ao Brasil em meados do século XIX, importada da França e sob o nome de                  
folhetim. Localizada no rodapé da primeira página do jornal, era destinada ao divertimento.             
Cultivada pelos melhores escritores do início do século, como José de Alencar, Machado de              
Assis e Olavo Bilac, apresentava, obrigatoriamente, comentários sobre os mais diferentes           
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assuntos do cotidiano da sociedade. Bem acolhida pelos escritores, tornou-se um gênero            
tipicamente brasileiro no estilo, na língua, nos assuntos e na técnica. Ao longo desse              
percurso, a crônica libertou-se da obrigação de comentar os fatos sociais para adentrar na              
poesia e no humor, alcançando, na década de 1930, a sua consagração como gênero              
definido e consolidado praticado por escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira,            
Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga. Todo esse percurso foi              
percorrido dentro dos limites do suporte impresso, fazendo deste gênero um reflexo de sua              
base original: o jornal. No entanto, ao se deparar com a situação da crônica hoje em dia,                 
podemos observar uma modificação de plataformas de publicação, com os suportes digitais            
ganhando destaque para a apresentação desses escritos, desde os jornais digitais e            
páginas do gênero, até as publicações diretas em redes sociais como o Facebook, caso              
este de nomes conhecidos do público em geral como Gregorio Duvivier, Antonio Prata, Xico              
Sá e Tati Bernardi. Em vista disso, esse minicurso tem o objetivo de apresentar uma               
trajetória desse gênero no Brasil, desde a sua implantação no século XIX até os dias de                
hoje, pensando suas bases, alterações ocorridas no decorrer do tempo, e as significações             
que diferenciam um escrito do suporte impresso e do suporte digital.  

 
 

 Do Berço do Herói a Roque Santeiro: literatura e linguagem audiovisual na televisão 
 
Rondinele Aparecido Ribeiro (UNESP/ Assis) 

 
A ficção seriada ocupa uma papel de destaque na contemporaneidade. Para Sadek (2008),             
o sucesso da telenovela pode ser explicado pela necessidade das pessoas terem acesso à              
ficção. Dessa forma, esse gênero, inicialmente, foi visto como uma produção alienante e             
subversiva ao passo que, para se legitimar, valeu-se do diálogo com obras literárias.             
Encarada como subversiva e como uma forma empobrecedora da Literatura, essa           
perspectiva crítica reconfigurou-se ao longo do século XX e novos olhares acerca da             
relação entre Literatura e audiovisual surgiram. Nesse viés, Stam (2008) aponta outras            
designações para se referir a essa relação: “transposição, “transcodificação” ou          
“dialogização. Assim, este minicurso objetiva tecer algumas considerações acerca da          
teleficção de Dias Gomes. Para tanto, abordará a “dialogização” entre a peça O Berço do               
Herói (1963) e Roque Santeiro (1975/1985). 
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Sessões de Comunicação 

 
A REDAÇÃO DO ENEM: uma proposta de análise da coerência textual 

  
Alex Alves Guimarães,  

Leandra Regina Ferraz,  
Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (Orient.) 

(UENP) 
 

A partir dos preceitos da Linguística Textual, buscamos analisar um exemplar de uma             
redação do ENEM, produzido em situação de simulado conduzido por um projeto de             
ensino do PIBID/UENP, a fim de compreender como se organizam os aspectos que             
formam a coerência textual na organização e constituição dos sentidos do texto. Os             
resultados apontaram problemas com o emprego de importantes elementos         
linguísticos-discursivos o que promove que o texto não alcance índices de competência            
exigidos pelo ENEM. 
 

Leitura e literatura no século XVIII: contrapontos entre Brasil e Inglaterra 
 

Aline Candido Trigo,  
Benedito Antunes (Orient.) 

 (UNESP-Assis) 
 

Esta comunicação versa sobre o contexto histórico de Brasil e Inglaterra do século XVIII,              
com ênfase à realidade leitora e aos desdobramentos literários. Para tanto, leva-se em             
consideração as discussões da querela entre Antigos e Modernos acerca das noções de             
literário e do novo gênero romance. A partir de Ian Watt, Roger Chartier, Joan DeJean,               
Regina Zilberman e Marisa Lajolo, dentre outros teóricos, intenta-se discutir os modelos            
de leitura e leitores daquele período e as diferenças entre ambos os países, que refletem               
na atual condição de leitura no Brasil.  
 

Disenchantment: A sátira na literatura televisiva contemporânea 
 

Ana Clara de Paula Etore,  
Jéssica Adriane Etore Fogaça,  

Luis Eduardo Veloso Garcia (Orient.) 
(UENP- CLCA/CJ)  

 
O trabalho tem a intenção de estudar as ocorrências da sátira na série norte americana               
Disenchantment, escrita e produzida por Matt Groening e lançada em agosto de 2018,             
pela rede de serviço de streaming de vídeos Netflix. A trama se passa na Terra dos                
Sonhos, um mundo medieval assolado pela Peste Negra e conta com três protagonistas:             
Bean, uma princesa rebelde, Elfo, um elfo infeliz com o mundo élfico e Luci, o demônio                
pessoal de Bean. Entre os teóricos da sátira apresentados, estão Steven Connor e             
Vladimir Propp. 
 



 
12 

 

A literatura infantojuvenil e a narrativa literária de Moacyr Scliar 
 

Ana Paula  Belomo Castanho Brochado 
(UENP) 

 
O presente trabalho pretende abordar de forma descritiva o projeto de pesquisa intitulado             
"A literatura infantojuvenil e o narrador na obra de Moacyr Scliar", vinculado ao Grupo de               
Pesquisa “Leituras literárias: teoria crítica, análise e ensino”, do Centro de Letras,            
Comunicação e Artes, do Campus de Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do             
Paraná – UENP. Trata de uma proposta de iniciação à leitura e análise da obra de                
Moacyr Scliar no que diz respeito à produção infatojuvenil, buscando evidenciar as            
características de sua produção nesse gênero literário, com destaque a construção do            
narrador.  
 
 

Uma análise do gênero “Tutorial de internet” sob a visão Bakhtiniana 
 

André Augusto Coutinho de Jesuz,  
Patrícia Cristina de Oliveira Duarte (Orient.)  

(UENP) 
 

Pré projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, com o tema - Uma análise do gênero                
“Tutorial de internet” sob a visão Bakhtiniana - que tem por objetivo apresentar a              
fundamentação teórica e as perspectivas para o desenvolvimento do artigo, que será            
apresentado no próximo ano. 
 

As vozes narrativas em o som e a fúria 
 

Andreza Pereira Dias Ramos, 
 Luciana Brito 

(UENP) 
 

O presente trabalho busca realizar uma breve análise dos quatro narradores presentes na             
obra O som e a fúria de William Faulkner. Para tanto, serão abordados Bakhtin (1988),               
Benjamin (1987), Watt (1990), entre outros, os quais realizaram estudos voltados aos            
elementos da narrativa, em especial o narrador, bem como o gênero romance. Através do              
fluxo de consciência de um deficiente mental e de um jovem suicida, bem como da               
narração de um filho soberbo e amargo, e da onisciência de um narrador com foco em                
uma criada negra, recebemos a história da família Compson, falida financeira e            
moralmente. 
 

A poesia afro-brasileira de Abdias do Nascimento: memória e representação da 
identidades negras no Brasil 

 
Arnaldo Nogari Júnior  

(UEL) 
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O presente trabalho objetiva o estudo dos poemas de Abdias do Nascimento            
(1914-2011), publicados na obra Axés do Sangue e da Esperança: Orikis (1984), de             
modo a destacar a memória e a representação das identidades negras brasileiras,            
marcadas pelo racismo e pela exclusão social. Como é comum nas literaturas de             
minorias, Abdias do Nascimento, em seus textos poéticos, figura uma voz negra, de luta e               
de resistência, mas que, por muito tempo, foi silenciada pelos grupos dominantes. Logo,             
como literatura afro-brasileira, a poesia de Nascimento tem a intenção de (re)contar a             
história nacional através do ponto de vista do oprimido.  
 

Seminário sobre o livro "A Cidade e as Serras", de Eça de Queiroz 
 

Beatriz Cristina Fermiano Pereira, 
Rita de Cássia Lamino (Orient.) 

(UENP) 
 

Apresentação do seminário sobre o livro "A Cidade e as Serras", última obra do escritor               
Português Eça de Queiroz, publicada depois de seu falecimento. A obra conta a história              
de Jacinto, jovem português que mora em Paris e é muito apegado às coisas da cidade e                 
às modernidades da época e que se vê sendo obrigado a ir morar em uma região rural de                  
Portugal. 
 

Chapeuzinho Vermelho além dos tempos  
 

Beatriz dos Santos Pereira, 
 Kamila Vieira, 

 Mônica de Aguiar Moreira Garbelini (Orient.) 
(UENP) 

 
Este trabalho tem como objetivo principal mostrar as transformações ocorridas no conto            
Chapeuzinho Vermelho. Retirado do folclore francês e inserida no livro de Charles            
Perraut “Contos da mamãe gansa" (1697), o conto narra a historia de uma menina que, a                
pedido da mãe vai levar uma cesta de mantimentos a sua avo que esta de cama No                 
caminho a garota encontra o lobo que diz ir também ver a vovó doente. Ao chegar a casa                  
de sua avó Chapeuzinho nota que algo não esta certo, mas quando se da conta que a                 
vovó na verdade é o lobo a menina é devorada. Cento e sessenta anos depois de                
Perraut, os irmãos Grimm escreveram uma versão diferente, mas com inicio semelhante            
a de Charles Perraut. 
 

O empório editorial brasileiro e os autores africanos 
 

Bianca Alves dos Reis, 
 Patricia Cristina de Oliveira Duarte (Orient.) 

(UENP) 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento das publicações de livros de             
autores africanos no mercado editorial brasileiro. Para isso, foram analisados os livros            
publicados pelo Grupo Companhia das Letras nos últimos dez anos. A escolha do Grupo              
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Companhia das Letras se deu, pois se trata da editora brasileira que está há mais tempo                
no mercado editorial, de modo que, por ser uma das maiores editoras, os livros              
publicados por ela chegam ao público leitor mais facilmente. Nessas análises,           
puderam-se constatar quantos autores africanos foram publicados em cada ano durante a            
última década e gerar um comparativo entre eles. Como resultado, foi observado a             
evolução das publicações e os autores de quais países africanos são mais publicados,             
isto é, por meio desses dados conseguimos perceber o quanto o mercado editorial             
brasileiro ainda carece de autores africanos. 
 

O uso de mídias digitais para a elaboração de materiais e ensino de inglês: foco 
nas questões étnico-raciais e identitárias 

 
Bruna de Melo Assis, 

 Micheli Gomes de Souza (Orient.) 
(UENP/ Fundação Araucária - Bolsa PIBIS) 

 
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados parciais do projeto de extensão             
“O uso de mídias digitais para a elaboração de materiais e ensino de inglês: foco nas                
questões étnico-raciais e identitárias o ensino de inglês”. O projeto em questão está em              
fase inicial de implementação e pauta-se na abordagem de relações étnico-raciais e de             
identidades sociais na sala de aula de inglês. O projeto dedica-se ao estudo de questões               
étnicas, raciais e de identidades sociais no contexto da formação de professores e             
pretende promover uma vivência teórica e prática tendo em vista a promoção do ensino              
de inglês a partir de uma perspectiva crítica e inclusiva. 
 

Letramento Literário: uma proposta de ensino e incentivo à leitura de Fernando 
Pessoa 

 
Bruna Mayara de Campos, 

 Gabriela Machado de Oliveira, 
 Rita de Cássia Lamino (Orient.) 

 (UENP) 
 

Apesar da importância das obras literárias, estas vêm sendo trabalhadas superficialmente           
nas escolas. Segundo o teórico Cosson (2006), o modo como a literatura vem sendo              
trabalhada, especificamente no Ensino Fundamental, não busca garantir a sua função           
humanizadora. Sendo assim, esse trabalho apresenta uma sugestão para a leitura e a             
interpretação das poesias do poeta português Fernando Pessoa, sobre o prisma do            
Letramento Literário, proposto por Rildo Cosson. Como objeto de estudo utilizaremos o            
livro Conversa com Fernando Pessoa: entrevista e antologia (2007), de Carlos Felipe            
Moisés, que traz a bibliografia e poemas de Pessoa de maneira muito atrativa aos alunos. 
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Carolina Maria de Jesus: Uma mulher negra nas Literaturas Brasileira e 
Afro-brasileira 

 
Camila Aparecida Keller, 

 Ricardo André Ferreira Martins (Orient.) 
(UENP) 

 
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo estudar a obra de Carolina Maria de               
Jesus, Quarto de Desejo - Diário de uma favelada, a partir da representação literária do               
cotidiano de uma mulher negra e favelada, do preconceito e do racismo, por meio de uma                
leitura que privilegie a questão de literatura afro-brasileira. Objetiva-se evidenciar como a            
autora procura instituir uma representação específica do sofrimento, do medo e do            
preconceito, particularmente através da ótica realista, para a nação brasileira na década            
de 1950. Assim, realizar-se-á uma análise teórica e, o estudo de questões ligadas à              
violência, ao trauma, à dor, à memória e ao esquecimento. 
 

As condições de produção em comandos de redação de vestibular 
 

Carla Catarina Silva 
 (UEM) 

 
A partir da teoria dialógica do discurso escrito, este estudo analisa as formas de              
apresentação dos elementos que constituem as condições de produção escrita presentes           
em comandos de produção textual da prova de Redação do Vestibular da Universidade             
Estadual de Maringá (UEM). Verificamos que, para uma melhor composição do comando:            
gênero textual e suporte textual real precisam estar explícitos, enquanto interlocutor,           
suporte textual virtual, posição do autor e finalidade podem se apresentar sob ambas as              
formas. A circulação social, por ser composta de três aspectos, precisa de informações             
que levem a essas identificações, ainda que nem todas possam ser explícitas. 
 

Projeto Identidades Visuais: ações para economia solidária e preservação de 
ofícios tradicionais 

 
Carlos Daniel Dutra, 

 Juliana Carolina da Silva, 
 Luciana Brito (Orient.)  

(UENP) 
 

O artigo em questão tem por objetivo apresentar o projeto de extensão "Identidades             
visuais: ações para economia solidária e preservação de ofícios tradicionais" que faz            
parte do Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras/USF, conta com o apoio do             
Programa Institucional de Bolsas de Extensão e é realizado pelo Centro de Letras,             
Comunicação e Artes da UENP/CLCA-CJ. Com a realização do referido projeto,           
buscamos atender possibilidades de conservação dos bens patrimoniais da cultura local e            
as necessidades dos artistas e artesãos, capacitando os mesmos para atividades de            
economia solidária, de forma que valorizem seus ofícios através da possibilidade e            
geração de renda, auxiliando-os na melhoria de suas produções. Dessa forma, a            
presente comunicação busca divulgar e discutir junto a comunidade acadêmica, as           
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viabilidades e alternativas da ação extensionista que engloba a área da cultura,            
dialogando com os conceitos de Patrimônio, Memória e Artes. 
 

Práticas e perspectivas para o ensino de inglês para crianças 
 

Christian Cardoso, 
 Helaine Fernanda Ruy Juliano, 

 Micheli Gomes de Souza (Orient.) 
(UENP) 

 
A proposta desta comunicação é compartilhar os resultados parciais do projeto de            
pesquisa “Práticas e perspectivas para o ensino de inglês para crianças”. O projeto visa              
delimitar os principais fatores que implicam na aprendizagem de uma língua estrangeira,            
especificamente a inglesa, na infância, analisar os diferentes objetivos de aprendizagem           
e o papel do professor de inglês na sala de aula. Portanto, a pesquisa tem por objetivo                 
traçar um panorama das práticas de ensino e aprendizagem e perspectivas docentes            
sobre o ensino de inglês para crianças, em uma escola de educação básica e identificar               
as metodologias predominantes para o seu ensino.  
 

Cosson e o Insólito em Murilo Rubião: uma proposta de ensino 
 

Daniel Barbosa de Souza, 
 Nerynei M. C. Bellini (Orient.) 

(UENP) 
 

A partir das minhas experiências como estagiário, tenho observado o desperdício,           
lamentavelmente, de muitas aulas de literatura, no sentido, de que, o texto literário ainda              
é trabalhado em sala de aula como um pretexto para se ensinar somente gramática ou               
qualquer outro assunto, menos, mostrar a qualidade e promover o letramento literário por             
meio do estético nos termos de Rildo Cosson (2011). Portanto, pretendemos, neste            
trabalho, apresentar uma proposta de sequência básica (COSSON, 2011) para um 8º ano             
do conto fantástico Telêmaco, o coelhinho de Murilo Rubião, com vistas à construção do              
fantástico e seus possíveis significados humanizadores. Cabe ressaltar que o trabalho é            
uma estratégia de ensino que ainda não foi aplicada em sala de aula, a despeito de haver                 
intenção de fazê-lo em ocasião oportuna.  
 

A dessacralização da personagem Jesus em O evangelho segundo Jesus Cristo e 
as concepções Feuerbachianas 

 
David Alves Paulino, 

 Rita de Cássia Lamino de Araújo (Orient.) 
(UENP) 

 
No livro O evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), José Saramago realiza a            
dessacralização da personagem Jesus. Jesus Cristo, no cristianismo, assume um papel           
de um Deus carnal, mas contradizendo as leis naturais do mundo. Em O evangelho              
segundo Jesus Cristo, Jesus tem seu nascimento e infância de forma natural. As             
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concepções filosóficas de Feuerbach no livro A essência do Cristianismo, serve como            
base para explicar muitos aspectos dessa desconstrução da personagem divinizada          
pelos dogmas religiosos. Outras concepções importantes sobre o cristianismo proposto          
por Feuerbach, nos auxilia para a compreensão da releitura literária realizada por            
Saramago. 
 

A organização das mulheres para a conquista da igualdade e do acesso à 
educação: a Convenção Nacional dos Direitos da Mulher no século XIX 

 
Débora Faustino Módenes, 

 Maria Christine Berdusco Menezes (Orient.) 
(UEM) 

 
Os movimentos feministas remontam séculos de lutas por igualdade, direito à educação e             
pelo fim da opressão da mulher. Neste texto abordaremos o período da segunda metade              
do século XIX, por meio da análise do discurso proferido por Matilda Joslyn Gage no               
contexto das lutas das mulheres. Procuramos destacar e discutir as principais           
reivindicações do movimento feminista para conseguir direitos civis em uma sociedade           
onde as mulheres ficavam restritas ao espaço doméstico, impedidas de ocuparem           
espaços públicos. Do ponto de vista dos direitos humanos e políticos foi necessário muita              
organização, lutas e movimentos das mulheres para se conseguir avanços legais. 
 

Anglicismo do dicionário Aurélio 
 

Denival Varotto,  
Fernando Moreno da Silva  (Orient.) 

 
A presença de empréstimos e estrangeirismos na língua portuguesa não é algo novo,             
contudo vem despertando cada vez mais, a atenção de linguistas e estudiosos. Isso             
ocorre em função de ser o próprio desenvolvimento da língua portuguesa influenciado de             
modo importante pelo ocorrência frequente desses fenômenos. Nesse sentido, a proposta           
deste trabalho é fazer um levantamento de todos os estrangeirismos (formas não            
adaptadas ao português) registrados no dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010), analisando          
em especial os anglicismos (palavras de origem inglesas, como por exemplo,           
“commodity” e “lobby”) e a área de conhecimento a que estão ligados. Pretende-se fazer              
um levantamento das áreas que mais contribuem para a inserção de anglicismos no             
português brasileiro (PB). 
 

A pesquisa de Labov no Harlem e as características do African-American 
Vernacular English 

 
Diego Leocádio,  

Vera Maria Ramos Pinto (Orient.) 
(UENP) 

 
Este trabalho analisa a pesquisa do sociolinguista William Labov na região do Harlem e              
seu impacto nos trabalhos subsequentes da mesma área de pesquisa. São elencadas,            
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também, as principais características linguísticas do African-American Vernacular English         
(AAVE), com alguns exemplos ilustrativos. A pesquisa, de cunho bibliográfico, apoia-se           
em textos de Labov, Silva, Leite e Mufwene e alcança relacionar o trabalho do notório               
linguista à utilização social do AAVE. 
 

Aspectos do celibato sacerdotal em análise  na obra O Crime Do Padre Amaro de 
Eça de Queirós 

 
Diego Lopes dos Santos, 

 Rita de Cássia Lamino (Orient.) 
(UENP) 

 
Este resumo expandido tem como objetivo apresentar reflexões a respeito do celibato            
sacerdotal publicado na obra O crime do Padre Amaro (1875), mas também propiciar a              
definição de literatura segundo Antonio Manzzato e oferecer características da estética do            
Realismo/naturalismo português segundo Carlos Reis. Além disso, o método bibliográfico          
proporciona uma pesquisa de unidades bíblicas e científicas sobre o celibato católico,            
dentre os quais se destaca o Código de Direto Canônico e o seus ensinamentos no que                
tange a temática supracitada. Os resultados apontam que o método é uma ferramenta             
que proporciona que se tenha, sobretudo, conhecimento sobre a promessa do celibato.            
Foi analisado o protagonista Padre Amaro Vieira, pároco em Leiria, um homem imoral e              
frio, padre sem vocação religiosa, desobediente ao voto do celibato e impregnado pelo             
determinismo biológico e facilmente corrompido pelo meio. Eça de Queirós fotografa e            
analisa tudo isso, em vista da ruptura com os ideais românticos.  
 

English for Kids: elaboração de sequências didáticas que exploram o lúdico e a 
criatividade 

 
Ederson da Paixão 

(UENP) 
 

O presente artigo pretende apresentar considerações acerca da elaboração de          
sequências didáticas para o ensino da Língua Inglesa na Educação Infantil e nos Anos              
Iniciais do Ensino Fundamental. Ensinar inglês para crianças exige do docente o            
desenvolvimento de atividades diferenciadas que realmente estejam adequadas à faixa          
etária dos alunos e que atendam às suas necessidades. Pensando nessa questão, a             
elaboração de sequências didáticas deve ocorrer juntamente com a produção do material            
didático que será entregue aos discentes, de forma que ambos sejam capazes de             
explorar o lúdico e a criatividade infantil contribuindo para a eficácia do processo             
ensino-aprendizagem. 
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A interferência da oralidade em produções de textos de alunos do Ensino Médio 
 

Eduardo Sae Bonoto,  
Vera Maria Ramos Pinto (Orient.) 

 (UENP) 
 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a interferência da fala em textos             
argumentativos voltados ao ENEM, produzidos por alunos dos anos finais do Ensino            
Médio. Recorrendo à análise contrastiva entre os textos pertencentes ao corpus e as             
normas da ortografia oficial, procura-se investigar quais fenômenos fonológicos foram          
transpostos à escrita e de que forma o dialeto dos alunos é capaz de se manifestar                
em produções nas quais é exigido o uso da norma. Para isso, utiliza-se como              
referencial teórico a metodologia de análise e diagnose de erros proposta por            
Bortoni-Ricardo (2005), bem como as discussões de Carvalho e Nascimento (1975),           
Bagno (2007) e Coelho et al (2010). 
 

O lúdico no espaço escolar como facilitador do desenvolvimento da leitura e 
escrita de alunos com deficiência intelectual: uma proposta didática voltada para 

alunos, do Ensino Fundamental I, incluídos na rede comum de ensino 
 

Elaine Cristina de Freitas Silva, 
 Luiz Antonio Xavier Dias (Orient.)  

(UENP) 
 

Tendo em vista a importância da alfabetização para a formação social do indivíduo,             
sendo que, é justamente nessa fase que a leitura e a escrita são desenvolvidas nos               
alunos, o presente trabalho visou analisar, respaldando-se em Piaget (2010) e Vygotsky            
(1997), que destacam a importância da ludicidade para a alfabetização, nas quais            
diversas estratégias são defendidas por estudiosos para alcançar tal mérito frente às            
dificuldades que um aluno com Deficiência Intelectual possui. Deste modo, o trabalho            
buscou constatar as possibilidades averiguando, assim, as possíveis técnicas         
pedagógicas para um desenvolvimento escolar efetivo e qualitativo da alfabetização. Com           
esse estudo pretende-se colaborar com profissionais da educação interessados em          
desenvolver estratégias pedagógicas voltadas ao aluno com o intuito de alfabetizar           
crianças, com D.I., matriculadas na rede de ensino regular.  
 

A publicidade na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo 
 

Elias Leme Gonsalves,  
Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (Orient.) 

 (UENP) 
 

O anúncio publicitário é uma importante ferramenta de divulgação de produtos e serviços,             
e para que um anunciante possa persuadir seu consumidor para o ato da compra, o               
anúncio trabalha com uma organização textual específica. Neste artigo, resultado de           
nosso Trabalho de conclusão de curso, apresentamos as características do anúncio           
publicitário levantadas a partir da proposta de análise de gêneros textuais de Barros             
(2012).  
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A experimentação narrativa de Roberto Bolaño 
 

Felipe da Silva Mendonça, 
 Luciana Brito (Orient.) 

(UENP) 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os traços de ruptura e experimentação em             
Os detetives selvagens, de Roberto Bolaño. O referido romance foi publicado em            
1998 e rapidamente ganhou notoriedade entre os falantes de língua espanhola, em            
especial por sua experimentação narrativa na segunda parte da obra, na qual o autor              
apresenta mais de cinquenta narradores, que falam sobre os dois protagonistas do            
romance. Assim, com base em teóricos como Walter Benjamin, Silviano Santiago,           
Georg Lukács, Mikhail Bakhtin, Anatol Rosenfeld, Franco Moretti, dentre outros que           
nos auxiliaram a construir uma visão sobre a produção do escritor em estudo,             
buscamos observar quais são as contribuições e a importância desta obra, oriundas            
de sua experimentação narrativa, para a história do gênero romance.  
 

O ensino da língua portuguesa na Educação Básica: uma proposta de pesquisa 
 

Franciele Andriane da Costa,  
Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (Orient.) 

(UENP) 
 

Sabendo que a língua é viva e que a gramática é o caminho para entender o que ocorreu                  
desde os primórdios até os dias atuais, compreendemos que essa é parte da história de               
um grupo e que deve se aproximar da realidade das pessoas por isso começamos a nos                
questionar. O que deve ser ensinado nas aulas de língua portuguesa? E como fazer para               
que a gramática seja ensinada na educação básica de forma contextualizada? Para            
encontrar respostas a esse levantamentos buscamos então conhecer quais são as atuais            
propostas teórico-metodológicas que norteiam o trabalho do professor para o ensino da            
língua portuguesa na educação básica. 
 

Dissonância e negatividade na poesia satírica de Bernardo Guimarães e Juó 
Bananére 

 
Gabriel da Silva Conessa,  

Francisco Cláudio Alves Marques (Orient.) 
(UNESP) 

 
Nesta comunicação nos debruçamos sobre a poesia satírica de Bernardo Guimarães e            
Juó Bananére. Nosso estudo parte da premissa de que a produção satírica destes             
poetas, partindo da “negatividade” para a “positividade”, segundo Antonio Candido          
(1988), contribuiu para desestabilizar uma tradição poética ainda fortemente inspirada          
nos moldes europeus entre os séculos XIX e XX, fazendo com que a literatura brasileira,               
tanto a romântica como a pós-romântica, encontrasse soluções próprias.  
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A Narrativa Maravilhosa de Gabriel García Márquez 
 

Gabriel Gustavo dos Santos,  
Nerynei Meira Carneiro Bellini (Orient.) 

(UENP) 
 

Em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, encontramos um cabedal de             
eventos insólitos: mortos vagam durante a noite; mulher ascende ao céu ao estender um              
lençol; um padre levita ao comer chocolate; borboletas amarelas seguem um homem            
para onde quer que ele vá. Essas são apenas algumas das várias passagens em que o                
maravilhoso se encontra em estado pleno no cotidiano das personagens. Pretendemos, a            
partir deste artigo, refletir a respeito da tessitura narrativa da obra em tela, na qual há um                 
entrelaçamento entre a realidade e o insólito, engendrando, assim, uma ficção tão            
complexa quanto à realidade maravilhosa que descreve.  
 

Marcas da leitura: o impacto dos livros na transformação do ensino-aprendizagem 
 

Gabriela Fernandes, 
 Guilherme Bitencourt da Cunha, 

 Luís Eduardo Veloso Garcia (Orient.) 
(UENP) 

 
Explorar os impactos da leitura nos alunos, relacionando as marcas individuais dos            
mesmos com as suas experiências como leitores, e analisar a contribuição desses            
impactos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

A Diretriz Curricular da Educação Básica, os gêneros discursivos e o PDE 
 

Gabriela Pilegi Teixeira, 
 Marilucia dos Santos Domingos Striquer (Orient.)  

(UENP) 
 

O ensino e a aprendizagem da língua portuguesa no Estado do Paraná se orienta pelas               
prescrições instituídas nas Diretrizes Curriculares Estaduais, as quais determinam um          
trabalho voltado para o ensino dos gêneros discursivos. Nessa perspectiva, investigamos           
os trabalhos produzidos pelos professores participantes do PDE, programa de formação           
continuada do estado, a fim de verificar se as propostas estão conciliadas ao que              
estabelecem as Diretrizes. Os resultados demonstram que um número expressivo dos           
trabalhos desenvolvidos pelos professores PDE 2014 não tem como base os preceitos            
teóricos sobre gêneros discursivos. 
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O processo de alfabetização e sua inicialização com as crianças no  processo de 
leitura e escrita 

 
Geysla Cristina Rodrigues, 

 Priscila Pereira, 
 Marilene Prezzotto (Orient.) 

 (UENP) 
 

Toda criança no processo de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, parte para um              
fundamento de desenvolver a leitura, desenvolver estudos onde o relato da criança,            
torna-se o principal foco é algo gratificante na vida de um educador. Sendo assim, o               
processo de alfabetização da criança é de suma importância para o desenvolvimento da             
literatura. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o primeiro processo para que             
haja a leitura e escrita, partindo de uma investigação no processo de desenvolvimento da              
literatura na vida das crianças, o processo de alfabetização é previsto por lei o direito a                
educação para todos. 
 

Um modelo teórico do gênero textual letra de música: rap 
 

Guilherme da Silva Alves, 
 Marilucia dos Santos Domingos Striquer (Orient.) 

(UENP) 
 

Este trabalho tem o objetivo de investigar como se configura o gênero textual letra de               
música, especificamente a letra do rap. Para tanto, pautamo-nos no aporte           
teórico-metodológico de Bakhtin (2003), e de seus estudiosos brasileiros, e nos preceitos            
do Interacionismo Sociodiscursivo. Os resultados da aplicação do Dispositivo Didático de           
gênero elaborado por Barros (2012) a exemplares de letras da música rap demonstraram             
as características estabilizadas dos raps de Sabotage e Mano Brown. 
 

Uma proposta de leitura de meu pai não mora mais aqui de Caio Riter a partir do 
Letramento Literário 

 
Jéssica Matias da Silva, 

 Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues (Orient.)  
(UENP) 

 
Este trabalho tem o objetivo de investigar como se configura o gênero textual letra de               
música, especificamente a letra do rap. Para tanto, pautamo-nos no aporte           
teórico-metodológico de Bakhtin (2003), e de seus estudiosos brasileiros, e nos preceitos            
do Interacionismo Sociodiscursivo. Os resultados da aplicação do Dispositivo Didático de           
gênero elaborado por Barros (2012) a exemplares de letras da música rap demonstraram             
as características estabilizadas dos raps de Sabotage e Mano Brown. 
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Os Miseráveis: Uma análise da obra e sua adaptação em quadrinhos 
 

José Antônio de Freitas Néspoli,  
Rita de Cassia Lamino de Araujo Rodrigues (Orient.) 

(UENP) 

A leitura dos clássicos é de grande importância na formação do ser humano, mas, muitas               
vezes acaba tendo resistência por parte do jovem leitor, acostumado ao imediatismo dos             
meios de comunicação. Uma opção interessante para se trabalhar tais clássicos com os             
adolescentes e jovens adultos é a utilização de adaptações destas obras, entre as quais              
se destaca Os Miseráveis (1862), de Victor Hugo, um importante romance da literatura             
francesa que foi adaptada de diversas formas, entre elas a H.Q. Os Miseráveis,             
adaptação de Os Miseráveis, de Victor Hugo (2014), com adaptação e roteiro por Daniel              
Bardet. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho, é então, analisar o modo como a H.Q.               
apresenta a temática desenvolvida nesse romance. 
 

 
Narrativas juvenis do PNBE: proposta de pesquisa 

 
Júlia Beatriz Nunes do Nascimento, 

 Rafaela Stopa (Orient.) 
(UENP) 

 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar o projeto “Narrativas juvenis do PNBE:            
leituras” vinculado à linha de pesquisa “Leituras de literatura e formação do leitor”, do              
Grupo de Pesquisa “Leituras literárias: teoria crítica, análise e ensino”, UENP/CJ. Ao            
propor a abordagem de quatro narrativas juvenis selecionadas para o Programa Nacional            
Biblioteca na Escola – PNBE, de 2013, a saber: O gosto do apfelstrudel, de Bernardo               
Carvalho, O baú do tio Quim, de Luiz Antonio Aguiar, Cachorro velho, de Teresa              
Cárdenas e Vermelho amargo, de Bartolomeu Campos de Queirós, espera-se conhecer           
tanto temática quanto estruturalmente os livros ofertados no Programa ao jovem leitor. 
  

O pós-colonialismo nas obras O último voo do flamingo e Terra Sonâmbula, de Mia 
Couto 

 
Juliana Marques Fiuza, 

 Ricardo André Ferreira Martins (Orient.) 
(UENP) 

 
O objetivo do presente projeto é analisar os elementos traumáticos, através do            
comparatismo e dos estudos culturais, presentes na obra do escritor moçambicano de            
língua portuguesa, Mia Couto, particularmente em O último voo do Flamingo (2005) e             
Terra sonâmbula. Tais elementos se fazem notar no âmbito da arte, particularmente a             
literária. O objetivo é, portanto, desvelar as vozes silenciadas que são evidenciadas            
através da narrativa coutiana, a fim de se atentar as populações marginalizadas e             
violentadas durante o processo de colonialismo e após a emancipação política destes            
povos, procurando superar a dor do trauma, da violência, da marginalização e do             
preconceito. Assim, o objetivo deste projeto não é somente propiciar uma análise teórica,             
estilística ou imanente das narrativas ficcionais aqui estudadas; antes, a ênfase recai            
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sobre o estudo sobre questões ligadas à violência, ao trauma, à dor, à memória e ao                
esquecimento.  
 

Análise da presença das HQs nas questões de Língua Inglesa do ENEM 
 

Karina Calderan de Camargo, 
 Guilherme Magri da Rocha (Orient.) 

(UENP) 
 

Esta contribuição tem por objetivo analisar a presença das Histórias em Quadrinhos            
inseridas nas questões de Língua Inglesa do ENEM e discutir a importância de se              
trabalhar com esse hipergênero nas aulas, pois o uso das HQs possibilita o             
aprimoramento da interpretação e da compreensão textual no processo de          
aprendizagem de uma língua estrangeira. A pesquisa considerou o período de 2010 até             
2017 e teve a internet como principal fonte de consulta. O trabalho teve como aporte               
teórico os textos A Leitura dos Quadrinhos (2009), do pesquisador Paulo Eduardo            
Ramos, e Using Comics in the English Language Classroom (2016). 
 

Sala temática: Haicais pela UENP 
 

Larissa dos Santos Bordin, 
 Rita de Cássia Lourenço, 

 Suzana Lourenço 
(UENP) 

 
Com mais de 400 anos de história, nascido nas práticas dos samurais japoneses para              
observar, de maneira subjetiva, a natureza, o Haicai (ou haikai, no original) é um dos               
modelos poéticos mais conhecidos e significativos que se conhece no meio literário.            
Então, após um estudo aprofundado feito neste bimestre sobre tal prática poética, a             
turma do 1º ano de Letras/Espanhol traz para a comunidade universitária da Uenp os              
incríveis haicais produzidos por eles mesmos. Entre as temáticas que serão vistas em             
suas produções, muito do espaço da universidade ganhará significação e retrato da            
maneira subjetiva e concisa que tal modelo poético exige. Venham conhecer a produção 
de nossa comunidade acadêmica e, principalmente, entender que um poema pode           
carregar muita significação e sentimentos em apenas três versos. 

 

A representação da família em Lis no peito: um livro que pede perdão,  de Jorge 
Miguel Marinho 

 
Larissa Prado do Carmo,  
Rita Cristina dos Santos,  

Rafaela Stopa (Orient.)  
(UENP) 

 
Esta comunicação tem por objetivo analisar a representação da família em Lis no peito:              
um livro que pede perdão, de Jorge Miguel Marinho, conforme proposta de Zilberman             
(2003), que aborda três modelos de família na literatura infantil e juvenil: o eufórico, o               
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crítico e o emancipatório. O interesse em perceber como se dá essa representação no              
romance de Marinho, justifica-se porque se trata de um livro juvenil premiado, que dialoga              
com a obra de Clarice Lispector, trazendo personagens complexos imersos em situações            
que os levam a amadurecer pelo amor e pela dor, valendo, portanto, estudar as relações               
familiares vivenciadas pelo protagonista. 
 

Preconceito e violência na literatura afro-brasileira: o trauma da escravidão na obra 
de Luís Silva, Negros em contos (1996) 

 
Layrane Temístocle Bergamo,  

Ricardo André Ferreira Martins (Orient.)  
(UENP) 

 
A proposta deste projeto consiste em analisar elementos traumáticos, através do           
comparatismo e dos estudos culturais, que estão presentes na literatura brasileira, e que             
se fazem notar no âmbito da arte, particularmente a literária. O objetivo é desvendar as               
vozes silenciadas de modo que se avalie a sua história bem como se propiciem              
condições para que esses grupos marginalizados criem uma narrativa a respeito de si,             
procurando superar a dor do trauma, da violência, da marginalização e do preconceito. A              
crescente produção literária de afrodescendentes no Brasil, a adoção de políticas           
afirmativas, os recentes debates sobre o papel das populações negras na formação das             
identidades nacionais em língua, particularmente em nosso país, a tentativa de           
apresentar uma narrativa e uma interpretação alternativas às até então desenvolvidas,           
vêm permitindo ao homem negro se colocar como sujeito da história e de si mesmo.               
Assim, o objetivo deste projeto não é somente propiciar uma análise teórica, estilística ou              
imanente das narrativas ficcionais aqui estudadas; antes, a ênfase recai sobre o estudo             
sobre questões ligadas à violência, ao trauma, à dor, à memória e ao esquecimento. As               
obras aqui analisadas são: Negros em contos (1996), Luís Silva. 
 

A influência bovaresca sobre a queirosiana: Emma e Luísa, o embate 
 

Luana Carla dos Santos,  
Wilian Augusto Inês,  

Marilene Prezzotto (Orient.)  
(UENP) 

 
Este artigo foi organizado em torno da análise comparativa entre as duas personagens             
realistas que fogem dos costumes impostos na sociedade provinciana, dos respectivos           
romances Madame Bovary, de Gustave Flaubert e O Primo Basílio, de Eça de Queirós,              
com o intuito de mostrar as semelhanças e as diferenças que compõem as duas figuras               
femininas, Emma e Luísa. No primeiro momento, abordaremos as características do           
movimento realista, com base em alguns estudiosos que trazem discussões pertinentes           
sobre o assunto como ABDALA JUNIOR e PASCHOALIN (1985), WATT (1990), REIS            
(2001), entre outros. Em um segundo momento, abordaremos a influência que Gustave            
Flaubert exerce sobre Eça de Queirós, seguido da análise das personagens, para que,             
então, possamos comparar os elementos construtivos de ambas e, principalmente, o           
motivo que as levaram ao adultério.  
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Seminário sobre o livro "A Cidade e as Serras", de Eça de Queiroz 
 

Luiz Alexandre Consani,  
Rita de Cássia Lamino (Orient.)  

(UENP) 
 

Apresentação do seminário sobre o livro "A Cidade e as Serras", última obra do escritor               
Português Eça de Queiroz, publicada depois de seu falecimento. A obra conta a história              
de Jacinto, jovem português que mora em Paris e é muito apegado às coisas da cidade e                 
às modernidades da época e que se vê sendo obrigado a ir morar em uma região rural de                  
Portugal. 
 

De “How You Doing?” a “Have You Met Ted?”: um estudo sobre as características 
e semelhanças do gênero em ambas sitcoms 

 
Maria Vitória Néia Davanço Vasconcelos,  

Guilherme Magri da Rocha (Orient.) 
(UENP) 

 
O artigo tem como proposta analisar as principais características do gênero sitcom por             
meio das séries estadunidenses Friends (1994-2004) e How I Met Your Mother            
(2005-2014). Fundamentando-se nas características dos gêneros televisivos descritas por         
Souza (2004), Furquim (1999) e Duarte (2016), o trabalho pretende, ainda, apresentar            
uma comparação entre as sitcoms e discutir o porquê de seus telespectadores            
demonstrarem rivalidade entre elas. 
 

Jacinto na cidade: um representante do decadentismo finissecular 
 

Mariana Constantino Nardine,  
Rita de Cássia Lamino Araújo Rodrigues (Orient.)  

(UENP) 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a personagem principal, Jacinto, do            
romance A Cidade e as Serras (1901) de Eça de Queirós, com o propósito de analisar o                 
modo como o sentimento de decadência que pairava a sociedade Europeia no final do              
século XIX, apresenta-se na obra. Para tanto, será observado como o modo de viver do               
dândi, um tipo de homem da sociedade da época, e os elementos da estética              
decadentista são influentes na criação do protagonista do romance. Com este estudo,            
pretende-se contribuir para o entendimento da obra de Eça de Queirós. 
 

Formação e Apoio ao Acesso a Línguas Estrangeiras e Materna 
 

Micheli Gomes de Souza  
(UENP) 

 
O presente projeto de extensão visa articular parcerias entre graduandos em Letras            
Português/Inglês e Letras Português/Espanhol do CLCA-UENP e instituições de         
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educação básica de Jacarezinho e região. Tais parcerias podem gerar oportunidades           
para a oferta de cursos em consonância com as necessidades das escolas e para a               
realização de estágios nos contextos parceiros. O diálogo entre universidade e educação            
básica é uma pauta constante nos debates sobre o papel social da universidade.             
Portanto, o projeto apresenta-se como uma ação complementar para ampliar contextos           
de formação docente voltados ao atendimento das demandas sociais dos diversos           
contextos educacionais brasileiros.  
 

A formação do professor de Letras frente a avaliação: a Peer Assessment como um 
meio possível 

 
Paula Elisie Madoglio Izidoro,  

Simone Luccas (Orient.) 
(UENP) 

 
O presente resumo é um recorte da pesquisa de mestrado da autora proponente, que tem               
como questão norteadora o “como se aprende avaliar?” por parte dos professores,            
considerando essa prática como um possível saber curricular, disciplinar e/ou          
experiencial. Além de pesquisar como a avaliação tem sido trabalhada no curso de             
graduação em Letras, habilitação em Português/Espanhol, o trabalho propõe a oferta de            
um curso de extensão voltado aos alunos de terceiro e quarto anos da universidade onde               
a pesquisa acontece, a fim de contribuir no que tange avaliação formativa em sua              
formação inicial. 
 

Os sentidos da culinária na obra Dona Flor e seus Dois Maridos 
 

Pedro Palma de Souza, 
Ricardo André Ferreira Martins (Orient.) 

(UENP) 
 

A pesquisa tem como objetivo analisar as passagens literárias pelo viés da culinária e os               
seus sentidos interpretativos que surgem na obra Dona Flor e seus Dois Maridos, de              
Jorge Amado. A análise foi feita pelas considerações textuais de Barthes (1987) e Bataille              
(2014). O resultado da pesquisa demonstrou que as passagens na obra onde a culinária              
e o sentido do erotismo aparecem estão vinculados a alimentos de propriedades            
afrodisíacas. 
 

A autoconsciência e a angústia nas obras de Dostoievski 
 

Rafael da Silva Quirino,  
Ricardo André Ferreira Martins (Orient.)  

(UENP) 
 

Este artigo pretende investigar acerca da autoconsciência das personagens criadas pelo           
escritor russo Fiódor Dostoiévski. Os protagonistas das obras do autor são envolvidas em             
diversas crises existenciais por causa da sua capacidade de auto reflexão. Usaremos dos             
filósofos existencialistas os conceitos referentes ao Ser para a realização da pesquisa,            
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observando a criação de um novo tipo de personagem, chamado por Bakhtin de             
“polifônico”, e suas relações no desenvolvimento das personagens. 
 

Sobre a narrativa juvenil que chega à escola pública 
 

Rafaela Stopa 
(UENP) 

 
Esta comunicação tem por objetivo fazer um balanço do projeto “Narrativas juvenis do             
PNBE: leituras” vinculado à linha de pesquisa “Leituras de literatura e formação do leitor”,              
do Grupo de Pesquisa “Leituras literárias: teoria crítica, análise e ensino”, UENP/CJ.            
Dentre seus objetivos estavam o de conhecer o Programa Nacional Biblioteca na Escola             
– PNBE em suas singularidades; analisar livros selecionados para compor o acervo do             
PNBE de 2013 e entender o funcionamento de programas de fomento à leitura.             
Espera-se divulgar os resultados alcançados, assim como refletir sobre os ajustes           
necessários à execução da pesquisa. 
 

A Leitura da Fábula por meio do Letramento Literário 
 

Rhevenka Fayad Dos Santos,  
Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues (Orient.)  

(UENP) 
 

Este trabalho tem como objetivo propor uma sequência didática pautada na proposta do             
Letramento Literário desenvolvido por Rildo Cosson para a leitura e discussão das            
fábulas de Esopo por alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II, com o intuito de                
aumentar horizontes e conhecimentos importantes. 
 

“O amor é fogo que arde sem se ver”: Camões na sala de aula 
 
Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues  

(UENP) 
 

Camões é um dos mais importantes poetas da literatura de língua portuguesa. Entre os              
temas mais recorrentes em sua lírica está o amor. Apesar dessa temática ser atual,              
percebe-se uma certa resistência do jovem leitor em ler a lírica camoniana. Para tentar              
reverter essa situação e aproximar o jovem leitor dessa poesia, o presente trabalho tem              
por objetivo apresentar, com base no Método Recepcional, proposto por Bordini e            
Aguiar (1988), uma sequência didática para o trabalho do poema “O amor é fogo que               
arde sem se ver” no primeiro ano do Ensino Médio. 
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A (re)configuração do gênero discursivo telenovela: uma análise sob a perspectiva 
bakhtiniana 

 
Rondinele Aparecido Ribeiro,  

Francisco Claudio Alves Marques 
  (UNESP-Assis) 

 
Numa perspectiva à lume de Bakhtin (2003), é impossível pensar na comunicação a não              
ser por meio de gêneros discursivos, entidades ideológicas por natureza que se            
constituem por meio da linguagem a partir da relativa estabilização no processo            
comunicativo. A partir dessas constatações iniciais, o presente artigo intenciona tecer           
considerações acerca do gênero telenovela. Para tanto, abordará o surgimento dessa           
narrativa encarada como um gênero discursivo híbrido cuja matriz remonta à narrativa            
seriada folhetinesca. Dessa forma, observa-se na constituição de tal gênero uma           
verdadeira sincronização de linguagens, as quais permitiram a revitalização do gênero           
marcado por um forte dialogismo. 
 

Saberes, identidades, formação e valorização da cultura afro-brasileira: marcas que 
fazem a diferença 

 
Rosiney Aparecida Lopes do Vale 

 (UENP- CLCA/CJ) 
  

A presente pesquisa objetiva, por meio de uma revisão bibliográfica, problematizar e            
discutir elementos relativos à constituição do povo brasileiro, destacando a falácia           
existente em discursos que pretendem fortalecer a crença na ideia de uma “democracia             
racial” brasileira, bem como evidenciar a importância da implantação de cotas           
sociorraciais na UENP, a partir de 2018. Espera-se com isso subsidiar e fomentar             
discussões sobre a temática , além de elaborar propostas de trabalho na Universidade e              
na comunidade jacarezinhense, com vistas a reforçar e impulsionar a criação/ampliação           
de mecanismos que oportunizem a correção das injustiças até então autorizadas e            
propagadas como naturais. 

 

Um modelo teórico da carta do leitor: o gênero discursivo/textual em jornais e 
revistas 

 
Sara Nicacia de Souza,  

Marilúcia dos Santos Domingos Striquer (Orient.)  
(UENP) 

 
Diante da função sócio-comunicativa e das demais complexidades que configuram os           
elementos discursivos e linguístico os gêneros discursivos/textuais, motivamo-nos em         
conhecer as características da carta do leitor, publicada em jornais e revistas. Para tanto,              
construímos um modelo teórico pautamo-nos nos estudos da perspectiva dialógica da           
linguagem e em especialistas do referido gênero. 
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A Jornada do irmãos Pevensie em "As Crônicas de Nárnia - O leão, a feiticeira e o 
guarda-roupa" 

 
Sherla Maria da Silva,  

Guilherme Magri da Rocha (Orient.) 
(UENP) 

 
Esta contribuição tem por objetivo apresentar uma possibilidade de leitura do romance As             
Crônicas de Nárnia – o leão, a feiticeira e o guarda-roupa (1950), de C.S. Lewis               
(1898-1963). Para isso, utilizaremos a teoria narratológica da Jornada do Herói, criada            
por Joseph Campbell (1949) e desenvolvida por Christopher Vogler (2015), que procura            
defender a existência de estágios de enredo e arquétipos de personagens comuns em             
diversas histórias. Assim, este trabalho procurará analisar a jornada dos irmãos           
Pevensie, protagonistas do romance, segundo os teóricos citados. Ademais,         
apresentaremos uma visão crítica a respeito dos papeis deles como heróis, conforme sua             
evolução na trama. 
 

Difusão da Francofonia em aulas de FLE 
 

Simone Bayeux Delvecchio,  
Mônica Aguiar Moreira Garbelini (Orient.)  

(UENP) 
 

Segundo a Organização Internacional da Francofonia (OIF) são 84 os países oficialmente            
falantes de francês. Em um contexto de ensino de FLE, a cultura francesa e/ou              
canadense têm sido abordadas majoritariamente em sala de aula, seja pelo método            
adotado, seja pela variante linguística usada durante as aulas. Considerando-se que uma            
língua é constituída por seus falantes, a intenção é de provocar a curiosidade e o contato                
dos alunos com as diferentes culturas francófonas, afim de formar em si sua própria              
concepção de cultura e, ao mesmo tempo, desenvolver o contato com a língua francesa e               
seu uso. 
 

O ensino da língua inglesa na Educação Básica do Brasil e do Chile 
 

Tamires Vieira Pinheiro de Castro,  
Guilherme Magri da Rocha (Orient.)  

(UENP) 
 

Esta contribuição tem como objetivo apresentar um estudo comparativo acerca do ensino            
de inglês como língua estrangeira nas escolas públicas brasileiras e chilenas. Elegemos o             
Chile para este estudo porque o país atingiu os melhores índices do PISA em 2014 em                
relação aos demais países da América Latina. Para a consecução desse objetivo, foram             
pesquisados dados bibliográficos relativos ao ensino dessa língua nesses países,          
fornecidos pelo British Council (2015) e pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE (2015).             
Este artigo apresenta análise e discussão desses dados, para compreendermos melhor a            
situação do ensino de línguas estrangeiras, especificamente a língua inglesa, em nosso            
país. Além disso, busca-se discutir e refletir sobre meios que possam aprimorar o ensino              
da rede pública brasileira. 
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O nível fundamental e as relações semissimbólicas em textos verbal e sincrético 
 

Tania Regina Montanha Toledo Scoparo,  
Esther Gomes de Oliveira (Orient.) 

(UEL) 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise de textos verbal e sincrético              
a partir dos princípios teóricos da semiótica discursiva. Analisamos fragmentos do           
romance Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar e suas relações com uma cena             
análoga do filme homônimo (2001) de Luiz Fernando Carvalho. O texto é laborado por              
meio da articulação entre conteúdo e expressão, buscando-se, sempre que possível,           
construir relações semissimbólicas. Nossa abordagem inclui o exame do plano de           
conteúdo, formado pelo percurso gerativo de sentido, e neste recorte, especificamente, a            
estrutura fundamental, e do plano de expressão, que no caso do filme, inclui dimensões              
relacionadas à luz, à cor e à forma. 
 

A realidade dos contos de fadas 
 

Thais Alonso Disseró,  
Vinicius de Azevedo,  

Monica Garbelini (Orient.)  
(UENP) 

 
O presente artigo visa trabalhar com as adaptações dos contos de fadas tão             
conhecidos até hoje por todos. O primeiro contato com a comparação das histórias             
que eram contadas no século XVII e as que são contadas hoje em dia, podem nos                
trazer grande espanto e estranheza, já que as diferenças das mesmas são            
relevantes. Logo no início, tais contos eram transmitidos apenas oralmente e foi para             
que não se perdessem na história que o francês Charles Perralt resolveu            
transcrevê-los, viajando em busca de evidências que o ajudassem a transcrever os            
contos o mais próximos possível da realidade em que eram contados, por volta do              
século XIX os Irmãos Grimm fizeram o mesmo exercício. Tal comparação serve para             
maior compreensão do quanto os contos de fadas foram alterados no decorrer do             
tempo acompanhando o desenvolvimento histórico e contribui para um entendimento          
mais dinâmico das significações que esses contos carregam dentro da nossa           
sociedade, afinal, todas as pessoas têm um envolvimento direto com elas. 
 

Crítica psicanalítica: uma visão interior de “Hospício é Deus 
 

Thayminne Temístocle Bergamo,  
Ricardo André Ferreira Martins (Orient.)  

(UENP) 
 

Na literatura dificilmente encontramos produções literárias que exploram o inconsciente e           
aspectos relacionados à loucura, sendo muitas vezes deixados de lado, ou ainda            
exploradas exclusivamente pela Psicologia. Considerando essas observações,       
escolhemos a obra “Hospício é Deus” de Maura Lopes Cançado (2015) para ser             
analisada dentro da crítica psicanalítica, bem como, para ser explorada de forma mais             
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subjetiva e psicológica. Através da compreensão de como é construída a relação da             
psicanálise e literatura, podemos estruturar um paralelo sobre a loucura sendo retratada            
em obras literárias, desvendando um pouco mais da profundidade que um texto            
construído nos “ares” da loucura pode proporcionar.  
 

O sobrenatural na narrativa de Mia Couto 
 

Tiago Alves Santos,  
Nerynei Meira Carneiro Bellini (Orient.)  

 (UENP) 
 

Muitas narrativas de Mia Couto estão voltadas para a cultura do povo moçambicano, seus              
costumes, crenças e contos populares e é através dessas características que           
analisaremos, pelo viés da literatura do insólito, o conto No Rio, Além da Curva que se                
encontra no livro Estórias Abensonhadas (2012). O intuito é mostrar que a cultura de              
Moçambique favorece muito para que o sobrenatural aconteça na narrativa de Mia Couto.             
A análise do conto será ancorada sob a teoria do Realismo Maravilhoso do venezuelano              
Alejo Carpentier (1967) e nos estudos de Garcia (2013), Chiampi (2017), Bellini (2017),             
Jozef (1986) e demais teóricos.  
 

"O basto e a espadilha": a dicotomia público/privado presente no romance "Esaú e 
Jacó", de Machado de Assis 

 
Wellington Vinicius da Cruz Godoi,  

Rita de Cássia Lamino de Araújo Rodrigues (Orient.)  
(UENP) 

 
Este trabalho tem o objetivo de investigar a presença da dicotomia público/privado nas             
relações interpessoais dentro do romance "Esaú e Jacó", de Machado de Assis; bem             
como sua correlação com o contexto social de final de Monarquia a início de República               
no Brasil. Através de uma pesquisa bibliográfica sobre a teoria do romance, sobre a              
história do Brasil de fins de século XIX e início de século XX e sobre a dicotomia                 
público/privado, busca-se analisar o quanto o romance "Esaú e Jacó" produz           
personagens tipicamente marcados pela hipertrofia das imagens públicas e privadas. 
 

Narrativa oral e Memória: A lenda da Serpente em Jacarezinho/PR 
 

William Messias Pereira Secco, 
 Luciana Brito (Orient.)  

 (UENP) 
 

Lendas, mitos e histórias envolvendo serpentes acompanham a história da humanidade,           
aparecendo nas mais diversas culturas. No Brasil, por exemplo, de norte a sul, são              
inúmeras as histórias sobre o animal. Sendo assim, é importante estudar as narrativas             
orais sobre a serpente, em especial a paisagem e os imaginários construídos ao redor              
desta. O presente projeto de pesquisa tem como intuito analisar uma série de narrativas              
orais em que a serpente aparece como personagem central na cidade de Jacarezinho/PR             
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a fim de contribuir com o entendimento do simbolismo e da função cultural e              
memorialística dessa poderosa imagem. 
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