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“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa” 

Diante da multiplicação de informações, da rapidez das opiniões, de tantas 

certezas e pouca curiosidade, fomos buscar no gosto de especular ideias de Riobaldo, 

personagem de Grande Sertão: Veredas, a frase tema do evento: "Eu quase que nada não 

sei. Mas desconfio de muita coisa": construção do conhecimento no campo das Letras. 

Essa filosofia da dúvida, presente em toda a prosa rosiana, pode ser vista como uma lição 

para o sujeito que não respeita mais o poder da desconfiança, da quietude, de um certo 

engajamento para ouvir o silêncio do cotidiano que pode dizer mais que os numerosos 

textos aos quais temos acesso de forma acelerada e superficial. 

Em Grande Sertão: Veredas, o narrador, Riobaldo, um sertanejo sem 

escolarização, conversa com um senhor, um doutor “assisado e instruído”, que entrevista 

o narrador acerca do sertão. Mas, ao contrário de outras narrativas, Riobaldo constrói um 

diálogo-monológico em que só ele fala: o doutor é emudecido e ele, o ex-jagunço, na 

velhice, é quem toma a voz e a vez da narrativa. Sua sabedoria vem de seu gosto por 

“especular ideia”.  

O constante questionamento da personagem lembra o espírito Socrático, aquele 

que sabe que nada sabe e, o mais importante, que quer aprender. Parte-se, então, da dúvida 

para alcançar (trata-se de fato de um procedimento) o conhecimento. Superando a doxa, é 

preciso compreender os limites da própria ignorância, removendo as ideias preconcebidas.  

Como se sabe, o método socrático é o diálogo: assumindo que nada sabe, 

questiona-se o outro e a si mesmo. Riobaldo, o que nada sabe diante do doutor da cidade 

(“invejo é a instrução que o senhor tem”), deseja nada menos que “decifrar as coisas que 

são importantes”, mostrando ao outro, aos poucos, que é seu interlocutor quem precisa 

aprender o gosto de especular ideia (“o senhor pense outra vez, repense o bem pensado”)1.  

Espantar-se diante da realidade, atitude instauradora do pensamento filosófico, 

está na base da prática que sustenta a busca pelo conhecimento acadêmico.  

Para a compreensão dos fatos da língua, para a reflexão capaz de produzir 

conhecimento e para o respeito à diversidade inerente ao outro para transmitir esses saberes 

(objetivos da Universidade), criar o gosto por especular ideias é o impulso necessário. 

Assim, esse é ponto de partida para pensarmos os estudos sobre a língua portuguesa em 

seus diversos aspectos, o ensino de língua e de literatura, as línguas estrangeiras, a tradução 

e as expressões literárias. 

Profa. Dra. Mônica Gama  

XIV Semana de Letras da UFOP 

 I Simpósio Nacional de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem  

                                                 
1 Rosa, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1956. Note-se que, além da 

comemoração de 60 anos de publicação desse romance rosiano, em 2016 relembramos os 400 anos da mítica morte 

que uniria Cervantes e Shakespeare. Essa tríade da dúvida, Riobaldo, Hamlet e Quixote são homenageados em 

nossa identidade gráfica, em criação de Vitor Borysow a partir de uma segunda capa de Grande Sertão: Veredas. 



 

4 

 

Programação Geral 

 18/10 19/10 20/10 21/10 

8h-9h 

Credenciamento 

 

Conferência de 

Abertura 

 

Prof. Dr. Fábio Durão 

(Unicamp) 

 

 

Mesa redonda 2 
"Escritores como 

leitores - ler a 

literatura, ler para 

produzir literatura" 

 

Profa. Dra. Claudia 

Amigo Pino (USP) 

Profa. Dra. Maria 

Esther Maciel (UFMG) 

Mediadora: Profa. Dra. 

Mônica Gama (UFOP) 

Mesa redonda 3 
“O ensino de 

tradução no Brasil: 

desafios e avanços” 

 

Profa. Dra. Germana 

Henriques Pereira 

(UNB) 

Profa. Dra. Maria 

Lúcia Barbosa 

Vasconcelos (UFSC) 

Mediador: Prof. Dr. 

José Luiz Vila Real 

Gonçalves (UFOP) 

Mesa redonda 4 
“As dúvidas e as (quase) 

certezas na construção do 

conhecimento linguístico 

do profissional da área de 

Letras” 

 
Prof. Dr. Mário Eduardo 

Viaro (USP) 

Prof. Dr. Paulo Guedes 

Coimbra (UFRGS) 

Mediadoras: Profa. Dra. 

Soélis Mendes (UFOP) e 

Profa. Dra. Ivanete 

Bernadino (UFOP) 

9h00 – 12h00 

12h00 – 13h30 Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h30-15h 
 

Grupos Temáticos 

 

Grupos Temáticos 

 

Grupos Temáticos 

 
Conferência de 

Encerramento 

Prof. Dr. João Adolfo 

Hansen (USP) 

15h – 15h30  Cafezinho Cafezinho Cafezinho 

15h30 – 17h Grupos Temáticos Grupos Temáticos Grupos Temáticos  

17h – 17h30  Cafezinho Cafezinho Cafezinho 

17h00-18h00 
Lançamento de Livros 

 

Mostra Cervantes 

18h Sesi Mariana 

Mostra Cervantes 

18h Sesi Mariana 

19h00-22h00 

Mesa redonda 1 

“Ensino de línguas e 

seus desafios” 

 

Profa. Dra. Daniela Mara 

Guimarães (UFMG) 

Prof. Dr. Jerônimo 

Cunha Sobrinho 

(CEFET/MG) 

Profa. Dra. Maria Clara 

Maciel (UNIMONTES) 

Prof. Dr. Renato Caixeta 

da Silva (CEFET/MG) 

 

 

 

 

Minicursos 

 

Mostra Cervantes 

20h Sesi Mariana 

 

 

 

 

Minicursos 

 

Mostra Cervantes 

20h Sesi Mariana 
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Grupos Temáticos 

Datas e Salas de apresentações 

 

  18/10 19/10 20/10 
1. A construção do conhecimento na formação de 

professores de línguas estrangeiras 
I-32 Reuni 21 Reuni 21 

2. A leitura de manuscritos, suas complexidades 

e a pesquisa em diferentes áreas do 

conhecimento 

- I-39 I-39 

3. Acerca de poesia e poetas de língua portuguesa I-37 I-37 I-37 
4. Aspectos sonoros da linguagem I-36   
5. Contradições no ensino de língua portuguesa e 

de literatura 
I-38 I-38 I-38 

6. Desconfiando da sociolinguística: variação, 

mudança, preconceito e ensino 
I-24 I-24  

7. Dois olhares sobre a narrativa: homoerotismo 

e morte 
- - Reuni 

30 

8. Ensino de língua portuguesa, PL2, para 

crianças surdas: acessibilidade e/ou 

elaboração de material didático 

- I-36 - 

9. Escritores-críticos, críticos-escritores I-30 I-30 I-30 
10. 

 

Identidades, linguagem e performance: 

reflexões sobre práticas de reexistência das 

identidades negras e indígenas 

I-35 I-35 I-35 

11. Memórias na literatura, memórias da 

literatura 

Reuni 

11 e 12 

Reuni 

11 e 12 

Reuni 

11 e 12 

12. Narrativas de si e do outro diante de fraturas 

sociais contemporâneas 

Reuni 21 Reuni 22 Reuni 22 

13. O ensino de tradução e as competências para a 

formação do tradutor 
- - I-36 

14. O uso de corpora escritos e falados na descrição 

e na análise da diversidade linguística 

brasileira  

I-28 I-28 I-28 

15. Os Estudos Clássicos na Universidade: 

formação, memória e transdisciplinaridade 

Auditório 

Biblioteca 

Auditório 

Biblioteca 
Auditório 

Biblioteca 

16. Produção de materiais e recursos didáticos, 

presenciais e online, para o ensino de línguas 

estrangeiras 

Reuni 30 Reuni 30 - 
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Minicursos 
Dia 19/10: 19h-22h Sala 

Literatura brasileira contemporânea: narradores e novas 
subjetividades. 
Profa. Dra. Luz Pinheiro (UFES, CAPES/PNPD) 

I-36 

Teatro moderno: diálogos entre dramaturgos do eixo Brasil-
França no pós-guerra 
Profa. Dra. Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (UFPR) 

I-25 

A vírgula: reflexões sobre o seu emprego 
Ricardo Alves (Mestrando POSLETRAS/UFOP) 

Sala 

12 
Reuni 

Introdução à Sintaxe Gerativa 
Profa. Dra. Soélis Mendes (UFOP); Gabrielle Rioga (PROBIC/FAPEMIG) 

Sala 
30 

Reuni 

Concordância verbal: aspectos e usos da partícula "se" 
Érica Faustina (Mestranda POSLETRAS/UFOP) 

Sala 
11 

Reuni 

Fala infantil e fracasso escolar: pode a escola fazer algo?  
Prof. Dr. Pedro Perini-Santos (UFVJM) 

I-35 

Experiências de multiletramentos no ensino de inglês 
Profa. Dra. Shirlene Bemfica de Oliveira (IFMG); Profa. Dra. Vanderlice 

dos Santos Andrade Sól (UFOP) 

I-39 

 

Dia 20/10: 19h-22h Sala 

Cartas à posteridade: Fernando Pessoa e os críticos da 
revista Presença 
Prof. Dr. Jorge Uribe (USP, CAPES/PNPD) 

I-25 

A arte e o ofício da docência: entre registros e memórias  
Profa. Dra. Rita Cristina Lima Lages (UFOP) 

I-35 

Técnicas de Elaboração de Questões 
Prof. Dr. Luiz Antônio dos Prazeres (UFOP) 

I-02 

Pesquisa experimental com a técnica de rastreamento ocular  
Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves; Matheus Freitas Gomes 
(PIBIC/CNPq); Luciana de Fátima do Nascimento (Mestranda do 
POSLETRAS/UFOP)  

Sala 
12 

Reuni  

Introdução à análise prosódica  
Profa. Dra. Leandra Batista Antunes (UFOP) 

Lablin 

Ler manuscritos antigos: aprendendo técnicas 
Profa. Dra. Soélis Mendes (UFOP); Marcus Vinícius Pereira das Dores 
(PIBIC/CNPq) 

Sala 
11 

Reuni 
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Fundamentos do Teatro Antigo: reconhecimento dos preceitos 
aristotélicos em peças de Aristófanes e Menandro. 

Juliana da Rosa (Mestranda do POSLETRAS/UFOP) 

I-38 

O professor de inglês, suas trajetórias de vida e de profissão 
Profa. Dra. Vanderlice dos Santos Andrade Sól (UFOP) 

I-39 

 
 

 
Mostra de Cinema Cervantes 

Local: Sesi Mariana (gratuito) 

Parceria com o Instituto Cervantes 

DIA 19/10 E 20/10– 18H 

Dom Quixote da Mancha  

Animação, Livre. Legendado.  

Cruz Delgado, 1997, Primeira parte: 92 min. (dia 19/10) Segunda parte: 94 min. (dia 20/10) 

Adaptação de Dom Quixote de la Mancha para a TV espanhola entre 1979 e 1981 em animação. 

 

DIA 19/10 – 20H 

O Cavaleiro Dom Quixote  
Manuel Gutiérrez Aragón, 2001, 119 min. Livre. 

Dom Quixote e o seu escudeiro Sancho Pança ficaram famosos após um velho soldado chamado 

Miguel de Cervantes ter incorporado as aventuras com estes personagens. Ao saber que o Turco 

desce pela costa com uma perigosa armada, Dom Alonso Quijano, o cavaleiro Dom Quixote da 

Mancha, sairá novamente para uma nova batalha, sem a aprovação de sua sobrinha e de sua 

ama. Vestido com a sua armadura de estilo renascentista, bastante articulada para sua época em 

1615, o “louco” cavaleiro andante embarcará nesta nova aventura com o seu fiel escudeiro. 

 

DIA 20/10 – 20H 

Quixote, galopando pelo cinema  
Ascen Marchena e Javier Rioyo, 2007, 86 min, Livre. 

 O documentário narra o Quixote a partir das diferentes versões cinematográficas do Engenhoso 

Fidalgo, realizadas por numerosos diretores desde o início do séc. XX. O filme mostra o valor 

do personagem universal, Cervantes, como fonte inesgotável de inspiração. Reúne 

aproximadamente quarenta referências de filmes que dão vida às andanças de Dom Quixote e 

Sancho vistas por diretores como Orson Welles, Georg-Wilhem Pabst, Eric Rohmer, Grigori 

Kózintsev. 
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Mesas redondas (Auditório) 

   Resumos 
 

 

1. O ensino de línguas e seus desafios 

Profa. Dra. Daniela Mara Guimarães (UFMG) 

Prof. Dr. Jerônimo Cunha Sobrinho (CEFET/MG) 

Profa. Dra. Maria Clara Maciel (UNIMONTES) 

Prof. Dr. Renato Caixeta da Silva (CEFET/MG) 

 

O objetivo desta mesa é amplo, pretende-se discutir o ensino de línguas e os 

desafios que lhe são inerentes ou que foram sendo incorporados com o decorrer dos 

tempos. Para tanto, teremos palestrantes que tratarão do ensino de português como: 

PL1 – serão discutidos os desafios, limites e possibilidades na formação do 

professor de língua portuguesa, considerando-se a necessidade de maior 

compreensão das dificuldades persistentes que envolvem o aprendizado da leitura, 

da escrita, da oralidade e da análise linguística nos diversos níveis de ensino. PL2 

– será discutido o ensino de português, como segunda língua, a partir do uso da 

língua de sinais como base comunicativa, a alunos surdos incluídos nas diferentes 

escolas da rede pública e privada. Entre vários desafios a que estão expostos a  

escola e  os professores, destaca-se  em como ensinar esses alunos a ler e a escrever 

em uma outra língua, sendo, neste contexto, a língua portuguesa escrita.  PLE – o 

ensino de português para estrangeiros é relativamente novo no panorama da 

Linguística Aplicada no Brasil, assim pretende-se direcionar um novo olhar para o 

ensino da língua portuguesa. Para além disso, objetiva-se refletir quanto à 

metodologia diferenciada, tendo em vista o público alvo, assim como discutir a 

formação de professores dada a contemporaneidade do interesse por essa 

área.  Finalmente, pretende-se, também, trazer a público uma discussão acerca dos 

desafios do ensino de línguas estrangeiras (LE). Dentre esses, destacamos o 

permanente aprimoramento de saberes e práticas educacionais que constituem a 

formação do professor de LE, a aproximação e interação entre as áreas do 

conhecimento que compõem essa formação, bem como a expansão do diálogo entre 

a educação básica e superior brasileiras. Reiteramos a premissa de que ensinar a LE 

requer o reconhecimento dos contextos sociais para sua aplicação, bem como a 

inserção de práticas sociais cotidianas nas ações didático-pedagógicas do docente. 

Buscamos também a ampliação do tempo destinado a essas práticas no contexto 

escolar, tanto em termos de número de aulas semanais quanto da conscientização 

da necessidade de inclusão dessa aprendizagem ao longo da toda a formação cidadã 

do aluno brasileiro. 
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2. Escritores como leitores - ler a literatura, ler para produzir 

literatura 

Profa. Dra. Claudia Amigo Pino (USP) 

Profa. Dra. Maria Esther Maciel (UFMG) 

Mediadora: Profa. Dra. Mônica Gama (UFOP) 

 

A literatura, segundo a lição dos clássicos, instrui e deleita. É capaz de humanizar 

porque amplia horizontes, ajuda a enfrentar experiências dolorosas, permite que o 

leitor se esconda do mundo, entre tantas outras atribuições positivas à literatura. 

Mas ela também humaniza o leitor ao tematizar o mal e o vício, e pode provocar 

patologias, como a que acomete Madame Bovary e Dom Quixote, que se perdem 

de tanto ler. Muitos dos grandes personagens literários são leitores, tematizando a 

prática da leitura e as diferentes formas de eles se relacionarem com sua biblioteca. 

Quando pensamos a literatura de Borges e Vila-Matas, por exemplo, as leituras 

surgem ficcionalizadas, propondo um mise en abyme a partir dessas imagens de 

leituras. Ficcionalizar livros e leituras é uma das formas de tematizar a relação entre 

escritores e sua biblioteca. A leitura como fase de preparação de uma obra mostra 

a complexidade entre os tempos de produção e recepção do texto literário – Flaubert 

teria lido cerca de 1500 livros para compor Bouvard e Pécuchet. Nesse caso, entram 

em cena problemas relativos à recriação, à citação, à repetição ou à modificação de 

modelos. Foucault aponta que o imaginário habita justamente entre os livros: “Para 

sonhar, não é necessário fechar os olhos, é necessário ler. A verdadeira imagem é o 

conhecimento. São as palavras já ditas, o comentário preciso, as massas de 

informação minúsculas, os pequenos pedaços de monumentos e as reproduções que, 

na experiência moderna, possuem o poder do impossível. Não há mais que o rumor 

assíduo da repetição que pode nos transmitir aquilo que teve seu lugar não mais que 

uma vez”.  
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3. O Ensino de Tradução no Brasil: Desafios e Avanços 

Profa. Dra. Germana Henriques Pereira (UNB) 

Profa. Dra. Maria Lúcia Barbosa Vasconcelos (UFSC) 

Moderador: Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves (UFOP) 

 

O campo dos estudos da tradução vem se expandindo e se consolidando no espaço 

acadêmico-científico desde a sua fundação, com o ensaio The name and nature of 

Translation Studies, de James Holmes. No Brasil, temos recentemente dado passos 

importantes para a expansão e aprofundamento das pesquisas e do ensino da 

tradução, com a criação de alguns programas de pós-graduação exclusivamente nesta 

área, além da criação de cursos de graduação para a formação de tradutores, o que 

certamente terá impactos importantes para a situação desses profissionais no 

mercado, aprofundando a necessária sinergia pesquisa  formação  mercado 

profissional. Assim, organizamos esta mesa-redonda com o objetivo de dialogar com 

pesquisadoras de dois reconhecidos Programas de Pós-graduação em tradução – 

PGET/UFSC e POSTRAD/UNB – que vêm se dedicando a questões e temas do ramo 

de estudos aplicados da tradução, especialmente com o desenvolvimento de 

pesquisas voltadas para a didática da tradução. A promoção deste debate se faz 

relevante para o Bacharelado em Tradução e também para a Linha de Pesquisa 

Tradução e Práticas Discursivas do Programa de Pós-graduação em Letras da UFOP, 

além de vir ao encontro da temática desta edição da Semana de Letras, por colocar 

em discussão aspectos da natureza multi e transdisciplinar da tradução e do seu 

impacto na formação do tradutor profissional e de suas inextricáveis relações com as 

Letras e os vários saberes e competências. 
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4. As dúvidas e as (quase) certezas na construção do conhecimento 

linguístico do profissional da área de Letras. 

Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro (USP) 

Prof. Dr. Paulo Guedes Coimbra (UFRGS) 

Mediadoras: Profa. Dra. Soélis Mendes (UFOP); Profa. Dra. Ivanete Bernadino 

(UFOP) 

 

É o desejo do conhecimento que nos leva a fazer pesquisa, e a dúvida é uma 

companheira “que insiste em nos rodear”, caracterizando-se mesmo como a outra 

face, necessária, da pesquisa. O objetivo desta mesa é propor uma discussão que 

contemple a equação dúvida + certeza = conhecimento como mote para despertar 

no público, em especial nos alunos de graduação e de pós-graduação, o gosto por 

especular ideias. Especificamente, a ideia central a ser problematizada pelos 

palestrantes incide sobre a imprescindível necessidade do confronto de opiniões e 

de controvérsias para a formação teórica nas ciências linguísticas ao longo da 

atuação do profissional de Letras, seja ele um bacharel, um licenciado em línguas, 

ou um pesquisador. No que tange à formação docente, coloca-se em questão, 

também, a identidade do professor de português hoje que, de maneira geral, e 

alijado da condição de sujeito produtor do conhecimento que veicula, limita-se, em 

muitos casos, a repetir o discurso dos manuais didáticos a respeito do conhecimento 

linguístico em língua materna, sem com ele travar um embate produtivo que poderia 

resultar, efetivamente, na construção do conhecimento linguístico dos alunos. 
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Minicursos 

Resumos 
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Minicursos 

 

DIA 19/10 19H-22H 

 

  

Literatura brasileira contemporânea: narradores e novas subjetividades. 

Profa. Dra. Luz Pinheiro (UFES) 

Este minicurso tem como objetivo tratar de alguns autores e obras representativos 

da literatura brasileira contemporânea, particularmente algumas linhas de força que 

parecem se desenhar na produção do século XXI. O fio condutor do curso será a 

figura do narrador frente às novas subjetividades em construção e a formação de 

múltiplos objetos, como por exemplo, os que resultam da relação entre literatura e 

performance. 

 

Teatro moderno: diálogos entre dramaturgos do eixo Brasil-França no pós-guerra 

Profa. Dra. Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (UFPR) 

 

Os anos que se seguem à Segunda Guerra mundial são marcados por intensa 

produção artística e intelectual em todo o mundo. No teatro francês, vemos em cena 

anti-peças que questionam o lugar da representação e do diálogo quando o absurdo 

aparece como palavra de (des)ordem. No Brasil, chega-se tardiamente à 

modernidade preconizada pela Semana de 1922, e o teatro dá então lugar ao 

cotidiano da fala popular e à representação do homem comum às voltas com seus 

conflitos. Neste minicurso, pretende-se apresentar pontos de contato e 

particularidades da dramaturgia francesa e brasileira na segunda metade do século 

XX, com ênfase em peças de Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet em 

diálogo com a produção de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Oduvaldo Viana 

Filho e Dias Gomes – entre outros autores e obras que venham a surgir. 

 

Concordância Verbal: aspectos e usos da partícula "se" 

Érica Faustina (Mestranda POSLETRAS/UFOP) 

 

O objetivo deste minicurso é abordar as seguintes questões referentes à 

concordância verbal: 1) Compreender que a concordância verbal é um dos 

elementos do padrão da escrita, que combina palavras num enunciado, mais 

especificamente, é a combinação entre verbo e sujeito; 2) Discutir as normas de 

concordância verbal ditadas pela gramática tradicional; 3) Refletir sobre os usos da 

concordância verbal na produção de textos escritos; 4) Discutir sobre alguns casos 

de concordância verbal, de acordo com a gramática normativa: a)Voz passiva com 

a partícula SE; b)Indeterminação do sujeito com partícula SE; c) Emprego do 

infinitivo. 
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Introdução à Sintaxe Gerativa 

Profa. Dra. Soélis Mendes; Gabrielle Rioga (bolsista PROBIC/FAPEMIG) 

 

Em 1970, Noam Chomsky criou a representação de sentenças em diagramas 

árboreos com o intuito de treinar didaticamente o sintaticista. Seria um recurso 

visual que o linguista teria para executar análises sintagmáticas com mais precisão. 

Contudo, esse recurso foi aprimorado pelo linguista Ray Jackendoff em 1977 com 

a criação da Teoria X-barra. Não só a representação árborea se tornou mais simples, 

como também serviu de base para aplicações importantes. O minicurso em questão 

tem por objetivo principal discutir a importância das representações arbóreas para 

a concepção da Arquitetura da Linguagem e suas contribuições para a formulação 

dos pressupostos teóricos da Teoria Gerativa atual. A ementa está dividida em 1 - 

evolução dos estudos formais sobre a sintaxe: um panorama; 2 - sintaxe e 

computações sintáticas: sintagma, sentença e diagramas arbóreos; 3 - a Teoria X-

barra; 4 – a aplicação da Teoria X-barra no Processamento de Linguagem Natural; 

5 – considerações finais. O minicurso destina-se aos alunos de Letras, Linguística 

e Ciência da Computação, bem como curiosos que desejam inteirar-se do assunto. 

 

A vírgula: reflexões sobre o seu emprego 

Ricardo Alves (Mestrando POSLETRAS/UFOP) 

 

Este minicurso tem como objetivo levantar reflexões acerca do emprego da vírgula. 

Serão apresentadas algumas considerações do quadro da gramática tradicional a 

respeito do uso desse sinal de pontuação, a fim de mostrar que, nessa perspectiva, 

apresentam-se critérios a respeito da vírgula que não são suficientes para explicar 

seu emprego. Nessa gramática, a pontuação, de modo geral, obedece a critérios 

sintáticos; contudo, questionamos essa crença, pois defendemos que são também 

textuais as motivações para se usarem os sinais de pontuação no processo de escrita. 

Por isso, ao problematizarmos o uso da vírgula por meio de exemplos e exercícios, 

nos apoiaremos numa perspectiva funcional da linguagem, que leva em 

consideração os aspectos formais, semânticos e pragmáticos na explicação dos fatos 

linguísticos. 

 

 

Fala infantil e fracasso escolar: pode a escola fazer algo?  

Prof. Dr. Pedro Perini-Santos (UFVJM) 

 

Este mini-curso propõe-se a discutir se as crianças chegam à escola como a 

competência linguística esperada para o seu uso e sucesso escolar. Em geral, 

assumem-se os postulados de ser inata a habilidade linguística e de serem 

valorizados todas as variações de uso vernacular sem lá muitos questionamentos. 

Proponho assim uma discussão sobre o tema a partir das abordagens dos 

interacionismo e da linguística de corpus infantil. Resumidamente a pergunta a ser 

enfrentada é: até que ponto o fracasso escolar é anterior à entrada na escola?  
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Experiências de multiletramentos no ensino de inglês 

Profa. Dra. Shirlene Bemfica de Oliveira (IFMG); Profa. Dra. Vanderlice dos 

Santos Andrade Sól (UFOP) 

Este minicurso tem por objetivo apresentar experiências bem sucedidas de 

professores-pesquisadores do ensino básico, técnico e tecnológico e problematizar, 

discutir e refletir sobre diversas inquietações do dia-a-dia da sala de aula de inglês. 

Reconhecemos os avanços e contribuições das pesquisas em Linguística Aplicada 

ao ensino de línguas estrangeiras. No entanto, percebemos que ainda há muito a ser 

compartilhado em termos de pesquisas nas quais os próprios professores são os 

protagonistas de suas histórias e trajetórias investigativas. Nessa perspectiva, este 

minicurso aponta para essa direção, vislumbrando a troca de experiências e 

reflexões sobre o ensino e o aprendizado de língua inglesa na escola pública 

brasileira. A oficina será dividida em três etapas: na primeira, será o período de 

sensibilização e de diagnóstico a respeito do ensino e aprendizado de língua inglesa 

no contexto dos participantes. Na segunda fase, será feita a aplicação das 

metodologias em Microteachings. Serão propostas atividades com ênfase no uso 

da língua inglesa para a comunicação integrando as habilidades de compreensão 

e produção oral e escrita com o auxílio da tecnologia, a saber: o cinema como 

recurso didático-pedagógico no contexto de ensino e aprendizagem de língua 

inglesa; o tratamento de temas polêmicos em aulas de conversação para o 

letramento crítico; ensino da produção escrita colaborativa; na perspectiva dos 

gêneros, e como ferramenta para a construção de sentidos e valorização das 

identidades dos alunos. Na terceira etapa, serão discutidos os aspectos 

motivacionais na sala de aula e a importância de dar voz aos aprendizes para, a 

partir dessa escuta, pensar em novas abordagens e políticas educacionais que 

favoreçam o ensino e o aprendizado de línguas. 

 

DIA 20/10 19H-22H 

 

Cartas à posteridade: Fernando Pessoa e os críticos da revista Presença. 

Prof. Dr. Jorge Uribe (USP, Bolsista CAPES/PNPD) 

 

Fernando Pessoa afirmou, de diferentes maneiras, que o objetivo maior a que 

poderia aspirar um artista era o de ser um criador de mitos. Há implícita nesta 

formulação uma preocupação fundamentalmente temporal. Desde a prematura 

morte do seu autor, aos 47 anos, a obra pessoana tem tido como centro de profusão 

mítica, e ponto neurálgico do interesse de muitos dos seus leitores, a configuração 

de figuras autorais, dentro e à volta da mesma obra. As dinâmicas de configuração 

de assinaturas que habitam e compõem a obra pessoana, que decorrem 

principalmente do discurso auto-referencial no interior de poemas e da interseção 

deles com outros textos de diversa índole, foram inauguradas pelo próprio Fernando 
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Pessoa, que não perdeu oportunidade para instruir seus primeiros leitores acerca do 

modo como deviam ler aquilo que ele escrevia. Partindo da leitura detida e da 

exploração do desenvolvimento dos textos principais com os quais Pessoa 

pretendeu seduzir o interesse de João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro, 

dois jovens leitores e críticos da revista Presença e, posteriormente, os primeiros 

críticos e editores que garantiram a circulação da obra pessoana após a morte do 

autor, o objetivo almejado é o de revisitar leituras críticas que tendem a desconhecer 

o lugar de Pessoa como arquiteto esmerado e remetente (embora desaparecido) de 

um vasto e paradoxal projeto literário legado à posteridade. 

 

Técnicas de elaboração de questões 

Prof. Dr. Luiz Antônio dos Prazeres (UFOP) 

 

Este minicurso visa à discussão acerca da elaboração de perguntas em 

exercícios, em provas corriqueiras e em avaliações processuais, bem como 

explanar acerca dos princípios que regem as avaliações sistêmicas, como 

PISA, SAEB, ENEM, Prova Brasil, entre outras. A ênfase recai, sobretudo, 

nas técnicas de elaboração de questões, enfocando o aprender a perguntar, 

com base em construções linguísticas específicas, bem como em 

habilidades cognitivas. 

 

Pesquisa experimental com a técnica de rastreamento ocular 

Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves; Matheus Freitas Gomes 

(PIBIC/CNPq); Luciana de Fátima do Nascimento (mestranda do 

POSLETRAS) 

 

As pesquisas empírico-experimentais nos estudos da linguagem vêm se 

desenvolvendo significativamente nos últimos anos, especialmente em 

função da evolução de recursos tecnológicos que têm viabilizado novas 

abordagens metodológicas a questões e objetos de pesquisa que até então 

eram pouco ou nada acessíveis. O rastreamento ocular é uma dessas 

tecnologias, que veio propiciar um enorme avanço nas pesquisas sobre 

processos de leitura e de interpretação de informações visuais. Assim, este 

minicurso fará uma breve introdução sobre pesquisas experimentais na 

área dos estudos da linguagem que utilizam a técnica de rastreamento 

ocular e proporá a realização de um mini-experimento para ilustrar as 

potenciais aplicações dessa técnica de pesquisa. 

 

Introdução à análise prosódica 

Profa. Dra. Leandra Batista Antunes (UFOP) 

 

O minicurso pretende discutir o conceito de prosódica e abordar a análise 

desse aspecto linguístico dos pontos de vista perceptivo e acústico. Com a 

abordagem inicial do software de análise acústica Praat, tem-se por 

objetivo oferecer noções introdutórias de instrumental que auxilie no 

entendimento da prosódia e em sua análise, que pode servir de base a 

diversas áreas da pesquisa linguística. 
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A arte e o ofício da docência: entre registros e memórias  

Profa. Dra. Rita Cristina Lima Lages (UFOP) 

A proposta do curso é refletir sobre representações construídas em torno do mito 

do “bom professor”, a partir de registros de pesquisas sobre o tema, de produções 

literárias, de filmes ou ainda de memórias coletivas. Pela via de tais registros, 

pretende-se localizar e analisar elementos que apontem tanto para o êxito, quanto 

para os desafios e insucessos enfrentados na prática do ofício da docência. 

 

Ler manuscritos antigos: aprendendo técnicas 

Profa. Dra. Soélis Mendes (UFOP); Marcus Vinícius Pereira das Dores 

(bolsista PIBIC/CNPq) 

 

O objetivo central deste minicurso é estimular, por meio de um diálogo 

aberto e construtivo com os participantes, a pratica de leitura e transcrição, 

segundo critérios filológicos, de fontes manuscritas importantes aos 

estudos de períodos passados. Para isso, faremos apresentações, leituras e 

transcrições de textos dos séculos XVIII e XIX, produzidos em diferentes 

instancias – eclesiásticas e civis – por representantes da Igreja e do Fórum 

civil. Nossa atenção estará voltada para o uso de documentos antigos no 

estudo da língua portuguesa em diferentes épocas, mas este minicurso 

destina-se a estudantes e profissionais ligados à diferentes áreas do 

conhecimento – Letras e Linguística, Educação, Direito, História – que 

trabalhem diretamente com fontes manuscritas em língua portuguesa 

produzidas entre os séculos XVI e XIX, ou pessoas que nunca trabalharam 

com manuscritos, mas têm interesse. 

 

Fundamentos do Teatro Antigo: reconhecimento dos preceitos aristotélicos em peças 

de Aristófanes e Menandro. 

Juliana da Rosa (Mestranda POSLETRAS/UFOP) 

Dos estágios de desenvolvimento das manifestações teatrais cômicas na 

Grécia Antiga, dois são reconhecidos atualmente por nos restarem 

exemplares representativos: a Comédia Ática e a Comédia Nova. Os textos 

de Aristófanes, único representante da Comédia Ática cujos trabalhos 

resistiram ao tempo, bem como os de Menandro, o precursor da Comédia 

Nova, embora preservem diferenças substanciais, estão unidos por um 

ponto em comum: contêm em si as condições necessárias para um texto 

cômico modelar, de acordo com os preceitos de Aristóteles, em A poética. 

Com este minicurso, portanto, pretendemos primeiramente apresentar um 
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breve painel do Teatro Antigo, indicando suas fases, autores e obras de 

destaque. Em seguida, tencionamos expôr, à luz do que postula Aristóteles 

em A poética, as normas do texto cômico por excelência. Por fim, a partir 

da leitura de trechos da comédia As Rãs, de Aristófanes e da comédia O 

misantropo, de Menandro, procuraremos identificar e discutir 

características presentes nesses textos que ilustrem as regras aristotélicas. 

 

O professor de inglês, suas trajetórias de vida e de profissão 

Profa. Dra. Vanderlice dos Santos Andrade Sól (UFOP) 

 

Este minicurso trata da formação do sujeito-professor, que é sempre 

complexa, heterogênea, inacabada e traz à tona o grande desafio de pensar a 

formação continuada de professores de línguas do ponto de vista não apenas 

profissional, mas sim a partir do sujeito, de sua constituição identitária. Assim 

sendo, o minicurso pretende apresentar possibilidades de problematizar e 

refletir sobre conceitos necessários para tratar essa subjetividade, que vai 

além da concepção cognitivista. Serão apresentadas as noções de 

representação, memória e acontecimento, que serão interligadas para tratar da 

formação continuada de professores de língua inglesa. Nesta perspectiva, “a 

maneira como o sujeito (se) representa (n)o mundo advém da memória que 

este possui e dos acontecimentos que marcam sua existência” (SÓL, 2015, 

p.). Serão oferecidas oportunidades para os participantes colocarem em cena 

as suas trajetórias de vida e de profissão. No segundo momento, os 

participantes serão convidados a analisar as trajetórias e práticas de outros 

professores e compará-las tendo em vista as noções e discussões apresentadas 

no minicurso. Serão acionados alguns conceitos da área de Linguística 

Aplicada ao ensino e a aprendizagem de línguas em interface com conceitos 

advindos de perspectivas discursivas, psicanalíticas e filosóficas. Proponho 

este minicurso por acreditar na multiplicidade, na incompletude, que 

constituem a identidade e os movimentos de trans(formação) do professor de 

línguas e na busca de novos caminhos que vislumbrem políticas de formação 

e novas metodologias. A dinâmica do minicurso se pautará nas reflexões 

sobre a prática e na problematização da formação de professores pensando-a 

de um outro lugar, o de olhar o professor como um sujeito constituído na e 

pela linguagem, provocando verdadeiras transformações sem abandonar suas 

histórias, suas experiências e seu passado. 
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1 - A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 

Coordenadores: Prof. Sérgio Elias (UFOP); Profa. Leina Jucá (UFOP) 

Por meio de pesquisas aplicadas aos estudos da linguagem, investigamos a formação de 

professores de Línguas Estrangeiras (LE) a partir de suas experiências e de seu fazer docente, 

e discutimos algumas variáveis que influenciam suas práticas didático-pedagógicas. Neste 

Grupo de Trabalho (GT), agrupamos pesquisas que se dedicam à investigação e à discussão da 

formação inicial e continuada de professores de LE, no escopo da Linguística Aplicada, 

levando-se em consideração os professores que atuam na rede pública e/ou particular, na 

educação básica, na educação superior e/ou em escolas de idiomas, assim como os discentes 

em formação inicial no curso de Licenciatura em Letras. Discutimos tanto a formação teórico-

prática e didático-pedagógica quanto os recursos técnicos que contribuem para o 

aprimoramento do desempenho profissional dos professores, com o intuito de evidenciar 

subsídios que contribuam para a formação desses profissionais. No que tange aos saberes e às 

práticas educacionais que constituem a identidade profissional do professor, buscamos 

trabalhos que evidenciem uma prática docente mais reflexiva, crítica e informada e instiguem, 

portanto, práticas profissionais também reflexivas, teoricamente respaldadas, e que não 

delineiem uma visão prescritiva de ensino. Em outras palavras, temos como objetivo principal 

desse GT, o acesso a possibilidades formativas que contribuam para a construção de formas de 

pensar autônomas e crítico-reflexivas, tanto dos professores em serviço quanto daqueles em 

pré-serviço, de forma que possam construir seus próprios saberes nos/sobre/para os contextos 

educacionais brasileiros em que atuam.  

 

2 - A LEITURA DE MANUSCRITOS, SUAS COMPLEXIDADES E A PESQUISA EM DIFERENTES ÁREAS 

DO CONHECIMENTO 

Coordenadoras: Profa. Soélis Mendes (UFOP); Profa. Dra. Maria Antonieta Cohen (UFMG) 

Pretende-se com esse GT  reunir pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento  - Letras e 

Linguística,  Educação, História, Direito -,  que tenham documentos históricos como corpus de 

pesquisa e que se disponham a promover uma reflexão acerca da leitura dos manuscritos e as 

complexidades que daí advém: seja em relação à materialidade do documento e seu estado de 

conservação, seja em relação à variedade do traçado da escrita, que, distante no tempo, exige 

um exercício de decifrações, e  seja em relação à gramática de um tempo que não é o presente. 

Tudo isso pode tornar a leitura uma espécie de “cubo mágico” para cuja solução é preciso muita 

concentração e paciência. No que respeita à pesquisa na área da linguística histórica, pretende-

se que sejam feitas abordagens de fenômenos de mudança da língua portuguesa, ao longo da 

sua história, apoiada na análise histórico-linguística de documentação (literária e não literária) 

remanescente do passado. 
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3 - ACERCA DE POESIA E POETAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Coordenador: Prof. Dr. Bernardo Amorim (UFOP) 

O objetivo do GT é reunir alunos e pesquisadores que tenham como objeto de trabalho obras 

de poetas de língua portuguesa, sejam os autores brasileiros, lusos ou africanos, de qualquer 

época, período, movimento ou tendência literária. Interessam-nos tipos de abordagem teórico-

metodológica diversos, com abertura para o diálogo interdisciplinar, em que a teoria da 

literatura conta com a contribuição da filosofia, da sociologia, da história ou de outras áreas, 

desde que se privilegie o cuidado com a leitura do poema, a atenção para a sua estrutura, para 

o seu modo de se articular como linguagem. A partir deste ponto básico, também interessam, 

naturalmente, os trabalhos mais voltados para a compreensão da poética de um autor, incluindo 

aí a sua própria forma de pensar a poesia e o seu lugar no mundo, em contextos históricos 

determinados. A perspectiva comparatista, igualmente, será bem-vinda, no GT, não apenas no 

que diz respeito à aproximação entre poetas, mas no que tange às aproximações entre a poesia 

e outros gêneros ou mesmo outras artes, como o cinema, as artes plásticas, a música. Serão 

aceitos para apreciação trabalhos de alunos de graduação, de pós-graduação e de professores, 

os quais, após a seleção, serão agrupados em mesas pensadas tendo em vista a afinidade de 

temas e a adequada distribuição de tempo, tanto para a apresentação quanto para o debate. 

4 - ASPECTOS SONOROS DA LINGUAGEM 

Coordenadoras: Profa. Dra. Leandra Batista Antunes; Profa. Dra. Adriana Silvia Marusso 

Este grupo temático pretende acolher propostas que abordem aspectos fonéticos e fonológicos 

da linguagem, com foco em padrões sonoros e seus desvios em L1 e L2 e no papel da prosódia 

nas práticas discursivas. Sendo assim, este GT tem por objetivo primário investigar, analisar e 

divulgar aspectos relativos ao conhecimento fonético/ fonológico de línguas naturais em 

domínios como aprendizado de língua estrangeira e aspectos prosódicos do português 

brasileiro, no que se refere à melodia, ao ritmo, ao volume, à velocidade de fala ou a outros 

aspectos da organização prosódica das línguas. Serão aceitos trabalhos relativos à dispersão e 

à variabilidade vocálica em L1 e L2, tanto em falantes monolíngues quanto bilíngues; e 

trabalhos referentes à prosódia dos afetos sociais em situações espontâneas e/ou atuadas, e suas 

relações com o discurso e com a construção de sentidos. A perspectiva metodológica baseia-se 

na coleta e na análise de dados de fala espontânea e/ou atuada, seja em seus aspectos de padrões 

sonoros vocálicos, seja em seus aspectos prosódicos. A partir dos trabalhos que farão parte deste 

GT, pretende-se contribuir com o desenvolvimento das diversas teorias da linguagem, bem 

como oferecer contribuições para as áreas de tecnologia da fala e para a área de linguística 

aplicada ao ensino de língua materna e estrangeira. 

5 - CONTRADIÇÕES NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE LITERATURA 

Coordenadoras: Profa. Dra. Ivanete Bernardino (UFOP); Profa. Viviane Andrade  (PG-UFOP) 

Desde os anos 80, as teorias sobre o ensino de língua materna vêm discutindo e propondo novos 

rumos e, nessa perspectiva de mudança, o trabalho em sala de aula precisa organizar-se em 

torno do uso da língua: do ensino da leitura, da produção oral e escrita e da gramática, esta 

compreendida como uma prática de reflexão sobre a língua e seus usos, necessária para a 
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instrumentalização dos alunos na leitura e na produção de textos. Também com relação ao 

ensino de literatura na educação básica, muitos são os questionamentos que vêm sendo 

levantados desde os anos 1970 e 1980 e que ainda se mostram pertinentes. Neste contexto, são 

reiteradas as queixas sobre a fragmentação imposta pelo livro didático (muito embora 

inevitável); o historicismo na abordagem das obras; a classificação inócua dos estilos de época 

e dos recursos expressivos; a seleção impositiva, recursiva e elitista das obras para leitura; os 

exercícios que desconsideram a dimensão simbólica, criativa e transformadora da literatura; a 

má formação humanística do professor; as precárias condições de trabalho e tantas outras 

fragilidades apresentadas pelo ensino de literatura no Brasil denunciadas e não solucionadas 

década após década. Pretende-se com esse GT reunir pesquisadores (professores, alunos de 

graduação e de pós-graduação) para que sejam discutidos o ensino da língua materna e suas 

literaturas e (possíveis) contradições didático-metodológicas encontradas na rede básica de 

ensino público e/ou privado. Pretendemos criar um espaço de reflexão para divulgar, refletir e 

socializar conhecimentos construídos acerca de conteúdos, das práticas e das questões teóricas 

que envolvem o ensino de língua materna e suas literaturas. 

 

6 - DESCONFIANDO DA SOCIOLINGUÍSTICA: VARIAÇÃO, MUDANÇA, PRECONCEITO E ENSINO 

Coordenadores: Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves (GPDS/POSLETRAS/UFOP); Prof. Ms. 

Juraci Silva (POSLETRAS/UFOP) 

Variação e mudança linguísticas, preconceito e ensino são termos recorrentes na literatura 

pertinente, a partir da segunda metade do século XX. Relacionados com aspectos sociais da 

linguagem, esses termos surgiram em diferentes momentos, cada um constituindo uma área de 

interesse diverso, mas compartilhando pontos comuns enquanto conceitos e enquanto práticas 

para as quais se orientam. Pretende-se, neste Grupo Temático, discutir conceitos de variação e 

mudança linguísticas, preconceito e ensino, como subsídios para discussão de propostas 

alternativas para o ensino de língua materna. Mesmo considerando uma discussão conceitual, 

tendo em vista a proposta do Grupo Temático de se realizarem discussões sobre propostas de 

ensino de língua materna, a discussão dos conceitos levará em conta, na medida do possível, 

aspectos educacionais relacionados, além dos aspectos culturais da variação e mudança 

linguísticas, do preconceito e do ensino. Assim como a variação/mudança linguística, qualquer 

que seja a abordagem sobre preconceito e ensino sempre implica o conhecimento do grupo 

social ao qual pertencem ou fazem parte os sujeitos ou usuários do letramento. É oportuno 

enfatizar que variação/mudança linguística, preconceito e ensino enquanto ações sociais, 

compõem-se de diversidade em razão dos distintos contextos sociais em que ocorrem. 
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7 - DOIS OLHARES SOBRE A NARRATIVA: HOMOEROTISMO E MORTE 

Coordenador: Prof. Dr. José Luiz Foureaux (UFOP) 

O GT se propõe a discutir os dois temas (tropos) como possibilidades de leitura de narrativas, 

sem limitação de língua ou cultura. Tendo como eixo de orientação a Filosofia, a Psicanálise, o 

Comparatismo e a Sexualidade, os trabalhos devem abordar as narrativas, a partir de seus 

aspectos estruturais, propondo leituras e releituras que articulem discursos interdisciplinares 

oriundos do eixo proposto. A narrativa (romance, conto, autoficção, relato historiográfico, 

poesia em prosa poética, etc.) pode circunscrever campos semântico-discursivos diversos, daí 

a possibilidade de propor dois: morte e homoerotismo. Estes, por sua vez, podem ser abordados, 

entre outras possibilidades, como símbolo, ação/atitude, representação, artifício, temática, etc. 

Tais conceitos orientam o foco da leitura a partir de metodologia respaldada nas propostas 

afeitas à Literatura Comparada, sobretudo a partir de suas relações com outros campos de saber. 

O que também se deseja é exercer a desconfiança e a dúvida, tomados aqui como eixos de 

orientação de deduções e ilações. Como resultado, espera-se um diálogo crítico que se vale das 

considerações analíticas de cada sujeito. O romance, o conto, a novela, entre outros textos 

narrativos podem apresentar-se como plataformas discursivas que agenciem a desconfiança e a 

dúvida como instrumentos de construção de discursos crítico-analíticos de ordem vária, sem 

circunscrever-se a conjunturas identitárias. 

 

8 - ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, PL2, PARA CRIANÇAS SURDAS: ACESSIBILIDADE E/OU 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Coordenadora: Profa. Ms. Dayse Garcia (UFOP) 

 Esse grupo de trabalho propõe fomentar trocas de experiências, na busca de novas perspectivas 

teóricas e práticas, principalmente na discussão e reflexão da problemática que envolve a 

aquisição de língua por/para crianças surdas.  Linguistas e educadores de surdos podem 

contribuir para os Estudos dos Surdos oferecendo noções mais adequadas das relações entre 

língua de sinais, nesse contexto, Libras – Língua Brasileira de Sinais, língua portuguesa - como 

segunda língua e língua estrangeira. O presente visa ampliar a discussão trazendo para o debate 

pesquisas e práticas que abordam o uso e/ou a elaboração de metodologias, materiais, recursos 

tecnológicos, projetos e propostas que se fundamentam como ferramentas no auxílio dos 

procedimentos para a aquisição linguística da criança surda. Nesse sentido intenciona-se com 

os pressupostos apresentados reunir olhares e ações que sustentam a promoção dos processos 

de ensino e aprendizagem adequados à aquisição de língua por/para crianças surdas. 
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9 - ESCRITORES-CRÍTICOS, CRÍTICOS-ESCRITORES 

Coordenadoras: Profa. Dra. Mônica Gama (UFOP); Profa. Maria da Luz Pinheiro de Cristo 

(UFES); Profa. Dra. Viviane Pereira Araújo (UFPR) 

Com a profissionalização do crítico, escrever e analisar textos passaram a ser tarefas defendidas 

por diferentes atores no campo literário. Mas a tradição romântica de autores que se dedicam a 

escrever sobre literatura tem lutado contra esse tipo de especialização segregadora. Alguns 

assumem o ponto de vista de leitor em atividade, outros, daquele que (re)conheceria no texto 

literário de outros autores momentos e decisões pelas quais precisaram passar como escritores. 

A atividade crítica, que muitas vezes revela o olhar do escritor sobre a própria obra, amplia o 

espaço autoral, daí o desejo de buscar reflexos, desdobramentos ou oposições no processo de 

leitura. Neste GT, procuramos reunir pesquisas que abordem a produção desses escritores que 

se desdobram como críticos, pois, expondo opinião sobre seus contemporâneos ou tentando 

reescrever a história da literatura ao valorizar determinados autores, os escritores-críticos 

encenam de maneira particular o caráter avaliador da atividade literária: ao se enunciarem 

acerca da literatura, os escritores recorrem a imagens autorais que justificam escolhas, 

procedimentos, temáticas, explicitando a noção de autoria que está em cena para a sua produção 

literária e para o modo como leem. 

 

10 - IDENTIDADES, LINGUAGEM E PERFORMANCE: REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DE 

REEXISTÊNCIAS DAS IDENTIDADES NEGRAS E INDÍGENAS 

Coordenadoras: Profa. Dra. Kassandra Muniz (UFOP); Ms. Eliana Sambo Machado (UFOP); 

Ms. Maria Carolina da Silva Araújo (POSLETRAS) 

 

O GT pretende reunir pesquisas/ reflexões que problematizam as linguagens e a formação das 

identidades negras e indígenas, compreendendo essa discussão não somente no âmbito 

acadêmico, mas também nos diversos espaços de letramentos e discursos produzidos no/sobre 

o corpo de negros e indígenas na sociedade brasileira.  Desta forma, este grupo de trabalho 

relaciona-se às diversas reflexões desenvolvidas no âmbito da linguagem, contemplando 

algumas temáticas: os modos de dizer dos movimentos sociais negros, as línguas e literaturas 

africanas, reexistência e inclusão, branquitude, protagonismos da juventude negra e indígena, 

literaturas periféricas, identidades sociais e letramentos. Interessa, dessa forma, pensar as 

micro-reexistências ressignificadas na linguagem, seja na fala, nos gestos, nas roupas, nos 

blogs, nas ações políticas, culturais e educacionais que legitimam ou excluem identidades 

sociais. Em outras palavras, interessa mostrar como, por meio da linguagem entendida como 

prática social marcada pelas interações verbais e não verbais, é possível questionar e contrapor 

a centralidade hegemônica do modelo europeu que constroi mecanismos discriminatórios 

prejudiciais à inserção de pessoas negras e indígenas em diversos espaços da vida social. Diante 

dessa realidade, este GT poderá contribuir para o conhecimento de diferentes práticas, 

pesquisas, projetos, ações, práticas de letramento, discursos que dialoguem e reivindiquem o 

reconhecimento da diversidade étnico-racial em nosso país. 
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11 - MEMÓRIAS NA LITERATURA, MEMÓRIAS DA LITERATURA 

Coordenadoras: Profa. Cilza Carla Bignotto (UFOP); Profa. Elzira Divina Perpétua (UFOP); 

Profa. Dra. Maria Clara Versiani (UFOP) 

Este GT pretende discutir diferentes modos da representação da memória em sua relação com 

a literatura, por meio de diferentes abordagens teóricas. Para isso, propõe selecionar tanto 

trabalhos que se refiram a manifestações literárias em que a memória exerça papel estruturador, 

quanto aqueles que tratem sobre a memória da própria literatura, inscrita em cânones, 

intertextualidades, polêmicas literárias, ou em obras tidas como "marginais" do ponto de vista 

estético. Assim, serão bem-vindas propostas de comunicação sobre a interface 

memória/literatura cuja abordagem tome como objeto de reflexão, teórica, analítica e crítica, 

textos ficcionais ou de cunho memorialista, e que se voltem, principalmente, para as literaturas 

de língua portuguesa dos séculos XX e XXI. Dar-se-á preferência a propostas que ampliem o 

diálogo entre obras de um mesmo autor, ou entre temas de autores diferentes, porém não se fará 

restrições quanto aos gêneros abordados. Espera-se, assim, que os trabalhos tragam 

contribuições para a ampliação das discussões a respeito das questões da memória no campo 

literário e que ofereçam abordagens inovadoras no tratamento do texto sob as amplas 

possibilidades oferecidas pelo viés da literatura comparada.  

 

12 - NARRATIVAS DE SI E DO OUTRO DIANTE DE FRATURAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS 

Coordenadores: Prof. Dr. Paulo Henrique A Mendes (UFOP); Prof. Dr. William Augusto 

Menezes (UFOP) 

A presente proposta inscreve-se na recente tradição dos estudos do discurso, da identidade e da 

memória. Busca refletir sobre a diversidade narrativa que envolve sujeitos e objetos na vivência 

e no enfrentamento de situações que se caracterizam, no sentido amplo, por aquilo que a 

literatura social tem chamado de vulnerabilidade simbólica e material, em suas dimensões 

econômica, sociocultural, política, socioambiental, dentre outras. De uma maneira mais 

específica, tais situações têm sido identificadas em decorrência de altos níveis de pobreza, da 

ausência de saneamento adequado, das dificuldades de educação, saúde, trabalho e lazer, bem 

como nas relações étnico-raciais e de gênero, e “catástrofes” diversas cujos impactos debilitam 

as condições de sobrevivência de parcelas da população – um exemplo disso seria o recente 

caso do rompimento da Barragem da Samarco, em Mariana (MG). Do ponto de vista das 

práticas discursivas, trata-se de um fenômeno que aponta para a existência de fraturas sociais 

importantes no espaço público e em atividades da vida privada, enquanto: fraturas econômicas, 

fraturas de classe, fraturas étnicas, fraturas de gênero e para diversos níveis de intolerância e de 

violência. Ao mesmo tempo, também pelo discurso constituem-se identidades narrativas que 

apontam para o necessário empoderamento de atores/sujeitos em situações de desvantagem 

simbólica e para a capacidade de subversão do quadro existente, em favor da transformação 

sociopolítica, com a ampliação de direitos, da cidadania e do respeito à diferença. Neste sentido, 

a proposta pretende acolher as pesquisas voltadas para o estudo da narrativa oral e escrita nos 

mais diversos gêneros (depoimento, reportagem, entrevista, crônica etc.) e nas mais diversas 

situações de produção, com foco no exame de procedimentos encenados pelo narrador e 

participantes dos respectivos enredos. Interessa-nos, além disso, a identificação de orientações 

/ dimensões argumentativas no interior de tais relatos, buscando perceber a relação intrínseca 
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entre a organização narrativa e a organização argumentativa (CHARAUDEAU, 2008; 

MOTTA, 2013). 

 

13 - O ENSINO DE TRADUÇÃO E AS COMPETÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DO TRADUTOR 

Coordenador: Prof. Dr. José Luiz Vila Real (UFOP) 

No atual contexto de crescente globalização, em que as relações econômicas, culturais, 

científicas e políticas entre diversos países do mundo se ampliam e se aprofundam rapidamente, 

a tradução torna-se cada vez mais necessária e relevante para o desenvolvimento dos diversos 

ramos de atividades humanas. Com relação ao mercado profissional da tradução, verifica-se 

que o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias tem disponibilizado ferramentas e 

recursos para auxiliar o trabalho do tradutor, proporcionando-lhe e também exigindo-lhe cada 

vez mais qualidade e rapidez frente a uma remuneração proporcionalmente menor. Diante desse 

quadro, é fundamental discutir os parâmetros didático-pedagógicos e teóricos a partir dos quais 

se organizam as propostas para a formação de tradutores e em que medida são visadas certas 

competências e princípios pelos respectivos cursos. Assim, este GT acolherá trabalhos que se 

enquadrem entre os temas do ensino-aprendizagem da tradução, cursos de formação de 

tradutores, didática da tradução, currículos de cursos de tradução, competências do tradutor, 

metodologias de ensino de tradução, parâmetros de avaliação na formação do tradutor e 

correlatos. 

 

14 - O USO DE “CORPORA” ESCRITOS E FALADOS NA DESCRIÇÃO E NA ANÁLISE DA 

DIVERSIDADE LINGUÍSTICA BRASILEIRA 

Coordenadoras: Profa. Dra. Jânia Martins Ramos (UFMG); Profa. Dra. Ana Paula Antunes 

Rocha (UFOP) 

O presente GT pretende reunir pesquisadores de diferentes vertentes teóricas – como a 

Sociolinguística, a Linguística de Corpus, entre outras – que possam discutir a importância da 

formação de corpora tanto escritos quanto falados na descrição e na análise da diversidade 

linguística brasileira. Esperam-se trabalhos que contemplem pelo menos uma das seguintes 

expectativas: a apresentação de corpora novos de diferentes espaços brasileiros e, sobretudo, de 

Minas Gerais; a discussão sobre a dificuldade de organização de um banco de dados eficiente 

para a pesquisa linguística tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos; o 

emprego de novas tecnologias no tratamento de corpora digitais; a descrição e/ou análise de 

resultados de pesquisas já realizadas ou resultados parciais de pesquisas em andamento. O 

objeto da descrição e/ou da análise pode ser um fenômeno de qualquer natureza linguística 

(fonética, morfológica, sintática, lexical, entre outros). Acredita-se que uma reunião de 

pesquisadores em torno do tema aqui proposto revelará que, embora ainda escasso o trabalho 

com corpora de língua em uso em relação às necessidades da pesquisa linguística, trata-se de 

um campo que vem avançando paulatinamente nos últimos anos. 
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15 - OS ESTUDOS CLÁSSICOS NA UNIVERSIDADE: FORMAÇÃO, MEMÓRIA E 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Agnolon (UFOP) 

Os Estudos Clássicos desempenharam papel preponderante para a formação da Universidade, 

haja vista que fora a coluna vertebral das antigas Artes Liberais. Em que pese, porém, sua 

desvalorização, na esteira, inclusive, da desvalorização das próprias ciências humanas – o que 

não é uma coincidência: consequência do contexto capitalista e neoliberal –, os estudos que 

focam a Antiguidade Clássica e sua relevância para a formação das tradições modernas ainda 

se constituem um eixo interessante para se pensar questões muitíssimo atuais no que tange à 

formação do sujeito, sobretudo quando certas palavras, hoje muito em voga, como 

“interdisciplinaridade” e “transdisciplinaridade”, perpassam amiúde a discussão de 

pesquisadores e teóricos atuais sobre processo formativo, seja na assim chamada Educação 

Básica, seja no ambiente universitário e de pesquisa. De fato, as artes antigas, porque anteriores 

às disciplinas como as conhecemos, determinavam um contato estreito, em certo sentido até 

inseparável, entre os diversos ramos do saber, aspecto que é muito forte ainda nos Estudos 

Clássicos, largo campo de estudo que reúne pesquisadores das Letras Clássicas, da História 

Antiga, da História da Arte, da Filosofia, da Educação e da Arqueologia. Assim sendo, 

pensando nesse ponto de intersecção em que se situa os Estudos Clássicos, este GT aceitará 

trabalhos que tenham como foco a constituição da tradição clássica antiga, centrados quer nas 

suas letras, como a epopeia homérica e a formação do drama na ambiência da cidade-estado 

grega, a constituição dos gêneros historiográficos no mundo greco-romano, a poesia lírica e 

suas subespécies, a elegia, a bucólica, a épica entre os latinos, a sátira, o “romance” antigo, etc; 

além de estudos que privilegiem o discurso teórico antigo (quer da filosofia, quer da própria 

retórica), sua influência para a formação da paideia antiga, base das Artes Liberais, bem como 

estudos que, porventura, discutam a cultura material supérstite da Antiguidade grega e romana. 

Este GT também aceitará trabalhos que pensem na transmissão da Antiguidade na “longa 

duração”, no papel de fundamental centralidade que teve para a formação das tradições literárias 

e intelectuais do Ocidente latinizado, tanto na Idade Média e no Renascimento, como nos 

períodos que antecederam a Revolução Romântica. 

16 - PRODUÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS, PRESENCIAIS E ONLINE, PARA O 

ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS. 

Coordenadora: Profa. Dra. Anelise Dutra (UFOP) 

O objetivo deste GT é possibilitar a alunos, pesquisadores e professores uma oportunidade para 

compartilhar trabalhos relacionados à produção de materiais e recursos didáticos relacionados 

ao ensino de línguas estrangeiras. Esses materiais podem estar relacionados a estágios 

desenvolvidos, trabalhos de iniciação científica, assim como resultados de pesquisas 

desenvolvidas em mestrados e em doutorados. Também serão aceitos trabalhos desenvolvidos 

por professores em sala de aula, desde que apresentem um embasamento teórico-metodológico.  
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GT 1: A Construção do conhecimento na formação de professores de línguas 

estrangeiras 

Coordenadores: Prof. Dr. Sérgio Raimundo Elias da Silva (UFOP); Profa. Dra. Leina Cláudia 

Viana Jucá (UFOP) 

 

Dia 18/10: Sala I-32 Prédio Antigo 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Falante Nativo versus falante não nativo, até onde a língua nativa do 

professor influencia no ensino-aprendizado do Inglês como 

segunda língua? 

Sabrina Louise de Souza Araújo (UFV) 

Chomsky (1965) em sua teoria gerativista dá início ao princípio de que cada indivíduo possui 

uma gramática interna e externa de sua língua nativa, o falante nativo seria aquele que por 

possuir tal gramática interna consegue intuir na construção de seu discurso, isso se dá pelo fato 

do mesmo conhecer ainda que inconscientemente as regras que governam sua língua. Mas será 

este individuo o professor ideal?  O falante nativo se faz o eu- ideal de muitos alunos de inglês 

como língua estrangeira, logo, se faz também produto valioso de venda por escolas de idiomas. 

Mas até onde o sucesso do processo de ensino-aprendizado de Inglês como língua estrangeira 

é influenciado pela língua nativa do professor? Será o professor falante nativo condição sine 

qua non para um aprendizado eficiente do Inglês como língua estrangeira? Através de 

entrevistas realizadas com alunos de uma determinada Universidade Federal do Estado de 

Minas Gerais, este trabalho visa não apenas entender, mas talvez também desmitificar a crença 

do falante nativo como melhor professor de Inglês como língua estrangeira. 

 

Crenças de alunos de um curso de Extensão sobre ensino e 

aprendizagem de espanhol 

Silvia Cupertino dos Santos (UFV) 

O presente trabalho relata resultados parciais de uma pesquisa, em andamento, que teve 

por objetivo analisar as crenças de alunos de um curso de Extensão de um Instituto 

Federal de Educação sobre a língua espanhola (LE) e sua relação com as ações desses 

alunos com relação à aprendizagem de LE. Estudos apontam que o trabalho do professor 

de LE se torna desafiador diante da realidade que se coloca para esses professores 

contando com apenas uma hora de aula por semana na maioria das escolas, políticas 

públicas pouco efetivas para a evolução do ensino da língua espanhola no Brasil, de pouca 

carga horária, salas de aulas muito cheias, além de pouca compreensão a respeito da 
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cultura hispânica e consequente pouca valorização por parte da sociedade brasileira em 

geral, entre outros fatores (COSTA, 2011; 2012; CARVALHO, 2015). O campo de estudos 

sobre crenças e ensino de língua estrangeira (BARCELOS, 2006) pode contribuir para a 

compreensão da relação entre as crenças e as ações dos alunos na aprendizagem, por 

exemplo, o que pode apontar para as demandas de melhorias ou potencialização do 

ensino e aprendizagem de LE. Tendo em vista esse cenário, é importante que se investigue 

a relação entre as crenças do aluno brasileiro com a aprendizagem da LE, buscando 

encontrar pistas para possíveis caminhos na construção de uma aprendizagem efetiva 

para aluno e professor. Esta pesquisa, desenvolvida em um Instituto Federal de Minas 

Gerais com 15 estudantes de um curso de Extensão do Instituto e da comunidade no 

entorno. Para realização desta pesquisa qualitativa foram aplicados questionários 

abertos, observações de aulas, notas de campo e narrativas visuais. Esses instrumentos 

buscaram compreender quais são as crenças que esses alunos apresentam previamente 

com relação à cultura e língua hispânica e se influenciam em suas ações como estudantes 

de LE. Pretende-se que este estudo possa oferecer um panorama das principais crenças 

de alunos no contexto do ensino de institutos federais, o que pode se tornar um rico 

instrumento para a análise da atual situação da LE e das carências e lacunas ainda 

existentes com relação às crenças sobre ensino e aprendizagem dessa língua. 

 

Pensamento crítico e língua estrangeira na escola: uma proposta 

viável 

Eunice Maria Pinheiro (IFRO) 

Em nossa prática docente, observamos a dificuldade em trazer o aluno para o universo da 

língua em estudo, sem ser de maneira automática e sem envolvimento. Assim, na busca 

de alternativas para tentar promover a interação dos alunos durante as aulas da disciplina 

de língua espanhola como língua adicional, optamos pela perspectiva do Letramento 

Crítico. O trabalho foi desenvolvido com um grupo de alunos do ensino médio, em uma 

pesquisa qualitativa, para conhecer a percepção deles sobre essa abordagem utilizada. 

Foram feitas reflexões sobre os conceitos de letramento, letramento crítico, a relação 

dessas propostas com a leitura e como isso se aplica às aulas de língua espanhola (FREIRE, 

1987, 2002, 2005; ORLANDI, 1992, 1996, 1999; DUBOC, 2014; JORDÃO, 2013, 2014; 

MENEZES DE SOUZA, 2011); analisa os possíveis efeitos do letramento crítico nas aulas 

de língua espanhola; busca visualizar no resultado do trabalho, o que pode ser 

considerado positivo ou negativo e o que pode ser melhorado. Em relação aos efeitos 

desta abordagem, observamos a criticidade no que diz respeito às participações durante 

as discussões, a possibilidade de auto (re)avaliação, o respeito aos diferentes pontos de 

vista compartilhados. Ancoramos tal argumento sobre a criticidade no estímulo ao 

pensamento crítico, caro ao letramento crítico e essencial ao desenvolvimento do senso 

de autonomia, de autoconhecimento, das relações sociais e da construção de sentidos. 
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Após as análises, esse trabalho sugere a viabilidade do Letramento Crítico no ensino de 

língua espanhola como aliado na promoção da educação para a cidadania, pautada na 

participação social. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

O Letramento Crítico em avaliação de língua inglesa produzida por 

professores em formação inicial 

Lílian Vimieiro Pascoal (UFOP) 

O ensino de Línguas Estrangeiras que aborda o Letramento Crítico, além de ensinar 

formas linguístico-discursivas e suas adequações a diferentes contextos, problematiza 

esses contextos e convida o aluno a não reproduzir formas pré-estabelecidas, mas sim a 

responder ao meio em que se encontra (DUBOC, 2014). O conceito de língua não pode ser 

tratado de forma dissociada de ideologias, culturas, falantes, lugares e história 

(PENNYCOOK, 2010). Com isso, vê-se a urgência em se tratar de LC na formação inicial de 

professores de LE, pois a língua e a linguagem são expressões do pensamento e são 

recursos carregados por relações de poder (OSOWSKI, 2008). Nos últimos anos, é possível 

notar essa preocupação com a abordagem do LC nas salas de aula até mesmo em 

documentos oficiais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006). A proposta do presente trabalho é analisar a possibilidade de abordagem do LC em 

avaliações de inglês como LE desde a formação inicial de professores. Já que um dos 

pilares de ações extensionistas em universidades federais é a contribuição para a 

formação de profissionais e para a interação entre a universidade e a sociedade, será 

analisada uma prova escrita de Língua Inglesa produzida por professores em formação, 

que foi aplicada em um curso extensionista da Universidade Federal de Minas Gerais. A 

análise objetivará perceber características do uso do LC nas atividades propostas na 

prova. 

 

O exame nacional do ensino médio e suas influências nas práticas 

de letramento em língua inglesa 

Ludmila Rodrigues (UFMG) 

O processo seletivo utilizado pelo MEC, intitulado como ENEM, para a seleção de alunos 

para as Universidades do Brasil, contempla as línguas estrangeiras desde sua edição de 

2010. De acordo com a resolução da Matriz de Referência do MEC, o aluno que passa pelo 

processo seletivo deverá, além de dominar a forma culta da língua inglesa, estar apto a 

construir, fazer aplicação de conceitos, organizar e relacionar informações de forma a 
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solucionar problemas, assim, o aluno poderá intervir de maneira solidária na realidade 

que o cerca. Além disso, a Matriz declara que os objetos de conhecimentos contemplados 

no ENEM refletem a realidade da escola de ensino médio e que o aluno está apto a realizar 

o exame, já que o teste respeita o estágio atual de conhecimento do aluno do ensino médio. 

Portanto, percebemos que há uma divergência nos tipos de letramentos propostos: de um 

lado, temos a resolução do MEC para o ENEM junto às Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEMs) com uma abordagem mais crítica para o ensino de língua 

estrangeira, que para Street (1985), é pautada em uma visão culturalmente mais sensível 

e contextual das práticas educacionais de letramento; e por outro lado, temos as 

abordagens engessadas utilizadas pelas escolas baseadas em uma forma voltada mais 

para uma pedagogia tradicional que se trata, portanto, de uma visão de língua e de 

letramento mais prescritiva, na qual o professor é principal detentor de um conhecimento 

capaz de guiar o aluno no processo de desenvolvimento de uma consciência linguística. 

Esta pesquisa, se classifica como qualitativa de cunho etnográfico que usa observação de 

aulas de inglês em uma escola de ensino médio da cidade de Belo Horizonte, para 

conhecer como a escola utiliza os referidos documentos para se basear na proposta de 

letramento utilizada na aula de língua inglesa. 

 

A promoção do Letramento Crítico através da desconstrução de 

crenças na formação inicial de professores de inglês 

Patrícia Costa Leite (UFMG/UFSJ) 

A “difusão global do inglês de maneira acrítica e apolítica” (SIQUEIRA, 2010, p. 27), ou 

seja, o fato de que a língua inglesa vem sendo, aparentemente, ensinada de forma alheia a 

um universo mais amplo, que poderia englobar “Pedagogia Crítica, Estudos Culturais, 

Educação para a Cidadania, para citar algumas” (Ibid.) é duramente criticada. Além disso, 

o histórico da formação de professores no Brasil evidencia um quadro de instabilidade, 

idas e vindas, desembocando na má formação dos mesmos, em geral, ou ainda, em um 

ensino demasiadamente focado na parte linguística, desprivilegiando o ensino 

sociopolítico da língua inglesa. Acreditamos que o Letramento Crítico possa oferecer 

caminhos para a formação não só de alunos cidadãos, mas também de professores capazes 

de promover a busca por um mundo mais justo através da crítica aos atuais problemas 

políticos e sociais e da proposição de soluções (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001). 

Nesse ínterim, a pesquisa-ação colaborativa, em questão, foi conduzida em uma disciplina 

de estágio supervisionado, em uma universidade federal em Minas Gerais. O objetivo foi 

a promoção do Letramento Crítico partindo da investigação, reflexão até a desconstrução 

de crenças. De um modo geral, espera-se que a pesquisa amplie o leque de possibilidades 

formativas dos professores a fim de que, através da “expansão de perspectivas” (MONTE-

MÓR, 2009, 2010, 2011) oportunizem aulas significativas por meio de práticas crítico-

reflexivas, em que possam “compreender e explorar diferentes visões de mundo e formas 
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de expressão, cultivando as possibilidades de uma perspectiva multicultural crítica no 

ensino de línguas, que não nega as diferenças e que desafiem os discursos que perpetuam 

hierarquias linguísticas e raciais” (JORGE, 2009, p. 167). 

 

Dia 19/10 – Sala 21 Reuni  

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Fluência na aula de inglês (le): a qualidade da “prova” oral e o 

(des)alinhamento entre ensino e avaliação 

Eber Clayton Dutra (UnB) 

Apesar de o termo fluência ser a palavra-chave dos cursos de idiomas atualmente, e de a 

abordagem comunicativa ser a que orienta com fundamentação o ensino/aprendizagem 

de língua estrangeira desde os anos 80 (ALMEIDA FILHO, 2011, 2014), este trabalho, um 

recorte de uma pesquisa de mestrado, discute problemas que ainda existem na aula de 

língua estrangeira (inglês) referentes à concepção de fluência oral e à operacionalização 

desse conceito. Incoerências surgem quando uma abordagem comunicativa não dirige a 

prática cotidiana em sala de aula, aparecendo apenas na avaliação - geralmente a última 

fase do ensino -, especialmente na “prova” oral, quando se espera dos alunos um 

desempenho satisfatório sem que antes lhes sejam dadas oportunidades para aquisição 

de tais habilidades. A partir de autores como Canale e Swain (1980), Bachman (1990), 

Chambers (1997), Fulcher (2000), Teixeira da Silva (2000), Scaramucci (2000, 2014), 

Quevedo-Camargo (2011, 2014), entre outros, e através de pesquisa qualitativa 

interpretativa de cunho etnográfico (FETTERMAN, 1998; DENZIN & LINCOLN, 2006), 

ainda em andamento, com aplicação de questionários, entrevistas semi-estruturadas e 

observação de aulas (com notas de campo) em ambiente de um centro de línguas público 

de Brasília/DF, este trabalho tem confirmado que a prática docente guiada por uma 

filosofia gramatical muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento de fluência. Além de 

configurar um obstáculo para o ensino/aprendizagem de uma LE hoje, tal prática não 

condiz com os objetivos de uma prova oral que visa atribuir níveis de competência 

comunicativa, podendo comprometer aspectos qualitativos do teste, como validade, 

confiabilidade, autenticidade e efeito retroativo. 
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How good is your English? Um Estudo dos Níveis de Proficiência do 

Quadro Comum Europeu (CEFR) 

Jorge Francisco da Silva (IFPE) 

O objeto desta apresentação é o Quadro Comum Europeu (Common European Framework 

of Reference) e seus níveis de proficiência em línguas estrangeiras. O Quadro ou CEFR 

começou a ser desenvolvido pelos quase 50 países-membros do Conselho Europeu em 

1991. As matrizes de referência do CEFR tornaram-se um marco internacional e oferecem 

atualmente orientações para a formulação de políticas linguísticas para o ensino, 

aprendizagem e avaliação em cerca de 30 línguas europeias, incluindo o inglês. Apesar de 

o CEFR também ser usado no Brasil em cursos preparatórios para testes internacionais e 

em vários tipos de processos seletivos, pouco se sabe sobre ele e a literatura sobre o 

assunto em português ainda é escassa. O estudo analisa as teorias de linguagem e as 

concepções de língua/linguagem, ensino e aprendizagem, sujeito e avaliação do CEFR 

para entender como os seus níveis de proficiência foram determinados. 

 

Professor formador ou professor “forma(ta)dor”? 

Alessandra Fukumoto (USP) 

Partindo da ideia de um ensino de língua estrangeira (LE) baseado na abordagem 

linguístico-comunicativa – como a proposta do Quadro Comum Europeu (Concil of 

Europe, 2001), que coloca a necessidade do ensino de língua contextualizado –, e da 

importância das disciplinas de línguas estrangeiras como dentre aquelas mais adequadas 

para o incentivo do respeito ao outro e às outras culturas (HATTON-YEO; OHSAKO, 2000), 

entendemos que a LE possa servir como espaço de questionamento e consequente 

deslocamento de posições tidas como “fixas” na língua materna (REVUZ, 1998). Para que 

isso possa ter lugar na sala de aula (ou a partir dela), é primordial que o professor esteja 

apto a uma reflexão crítica do próprio trabalho e de sua relação com o material adotado. 

Mas para que isso aconteça, o próprio percurso de formação deste professor precisa ser 

levado em consideração. Tomando como base a discussão de CORACINI (2003) sobre o 

professor “forma(ta)dor”, discutimos o percurso de formação dos professores de LE, e 

propomos o uso do Letramento Crítico na sala de aula de língua estrangeira, colocando o 

professor no papel de agente de letramento, como uma possibilidade de oferecer novas 

leituras de mundo e novos posicionamentos a partir da LE – que acabam por atingir e 

(re)posicionar as alunas e os alunos na própria língua materna. Para tanto, repropomos a 

questão: estamos nós, docentes de LE, prontos para oferecer aos nossos alunos um 

ambiente crítico e que estimule o exercício da cidadania? 
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Ensino de inglês em comunidades em vulnerabilidade social 

Abirlene G. Dos Santos (UFMG) 

Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, o ensino de línguas estrangeiras, 

além de atender a objetivos linguísticos e instrumentais, também é parte de um projeto de 

inclusão social (BRASIL, 2006) e formação de cidadãos críticos, expostos a novas práticas de 

letramentos em contextos locais e globais (MACIEL, 2011). A partir de tais reflexões, este 

trabalho apresenta uma investigação do processo de ensino e aprendizagem de inglês em 

comunidade em vulnerabilidade social. Para esse fim, foi realizado um estudo de caso sobre 

uma professora de inglês em formação, oriunda de uma comunidade no interior do Estado do 

Pará. Para a geração de dados foi adotada a pesquisa narrativa. Os dados foram gerados de 

forma colaborativa entre pesquisadora e participante através de troca de emails e questionários 

aplicados ao longo do processo de pesquisa. Assim, esta pesquisa tem como objetivos 

específicos: compreender o papel que o ensino de inglês pode desempenhar em comunidades 

menos favorecidas; entender a relevância dessa aprendizagem nesse contexto social e as 

possíveis implicações presentes nesse processo; analisar os sentidos que esses alunos dão à 

aprendizagem de inglês e como suas identidades são construídas e reconstruídas durante e após 

esse processo (BOURDIEU, 1996). Resultados preliminares permitem compreender como o 

estado ou a condição de vulnerabilidade social se relaciona com o processo de aprendizagem 

de uma língua estrangeira e quais experiências sociais locais e globais são possibilitadas através 

dessa aprendizagem. Acreditamos que este trabalho possa contribuir para a formação de 

professores de línguas, promovendo a relevância do ensino de línguas estrangeiras na atualidade 

para a cidadania, bem como problematizando e buscando alternativas para a atual ineficiência 

do ensino de inglês oferecido nas escolas públicas (LIMA, 2011). 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

A construção de uma contra ideologia frente as práticas 

imperialistas, presentes no ensino/aprendizagem de língua inglesa 

e sua contribuição para formação docente 

Aline Souza Santos (UNEB) 

Partindo da premissa que o papel da ideologia é tentar impedir que a dominação e a 

exploração sejam percebidas em sua realidade concreta, perspectiva sustentada por 

teóricos como Marilena Chauí (2008), observa-se que professores de língua inglesa, 

muitas vezes desconhecendo o caráter político da sua função, assumem uma postura de 

enfatizar uma cultura, dos países dominadores, em detrimento de outras, geralmente a 

sua própria, segundo Freire (1987, p.32) , o papel da ideologia em relação a consciência 
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crítica do professor : “[...] é indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da 

opressão.” A partir dessa observação procura-se analisar como a construção de uma 

contra ideologia auxiliaria o professor de língua estrangeira na sua formação, assim como, 

no seu papel de agente político em sala de aula. Pretende-se aqui apontar algumas 

ideologias de dominação disseminadas no ensino/aprendizagem de língua inglesa e a 

necessidade de uma contrapartida a esses discursos, além de salientar a necessidade do 

professor de LI desmistificar o pensamento hegemônico contido no ensino/aprendizagem 

de língua inglesa, importante para a formação de uma consciência crítica. 

Para auxiliar o desenvolvimento da pesquisa, que será de caráter bibliográfico, e 

encontra-se em desenvolvimento, serão utilizadas as teorias de imperialismo linguístico 

como aporte teórico, utilizando para tanto, autores como Robert Phillipson (1992), 

Suresh Canagarah (1999), estudos como estes auxiliarão na análise dos principais 

conteúdos ideológicos presente no ensino de LI. Para amparar os estudos de contra 

ideologia serão utilizados os trabalhos de Alfredo Bosi (2010), no intuito de usar conceitos 

presentes em suas obras para discorrer sobre esta temática. Após isso serão analisados 

os PCNs e LDB de língua estrangeira para auxiliar a compreensão a importância desse 

estudo para a formação docente. 

 

O programa do PIBID como política pública para a formação de 

professores: inovador ou tradicional? 

Kátia Nascimento (UFMG) 

Chomsky (1965) em sua teoria gerativista dá início ao princípio de que cada indivíduo 

possui uma gramática interna e externa de sua língua nativa, o falante nativo seria aquele 

que por possuir tal gramática interna consegue intuir na construção de seu discurso, isso 

se dá pelo fato do mesmo conhecer ainda que inconscientemente as regras que governam 

sua língua. Mas será este individuo o professor ideal? O falante nativo se faz o eu- ideal de 

muitos alunos de inglês como língua estrangeira, logo, se faz também produto valioso de 

venda por escolas de idiomas. Mas até onde o sucesso do processo de ensino-aprendizado 

de Inglês como língua estrangeira é influenciado pela língua nativa do professor? Será o 

professor falante nativo condição sine qua non para um aprendizado eficiente do Inglês 

como língua estrangeira? Através de entrevistas realizadas com alunos de uma 

determinada Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, este trabalho visa não 

apenas entender, mas talvez também desmitificar a crença do falante nativo como melhor 

professor de Inglês como língua estrangeira. Esta comunicação tem como tema a 

formação de professores (FP) de línguas. Seu objetivo consiste em refletir acerca do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – o PIBID. Compreendendo que 

há ainda poucos estudos sobre o papel concreto e o impacto do PIBID na FP, bem como a 

contribuição real do programa para as licenciaturas, para a universidade e para as escolas 
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(GATTI, 2014) e percebendo que a literatura nos mostra somente experiências positivas 

com o PIBID que enfocam aspectos didáticos e metodológicos, buscamos analisar a 

materialidade documental das leis de criação do programa que regem seu funcionamento 

em nível nacional. A investigação faz parte de uma pesquisa em Linguística Aplicada, cujo 

quadro teórico-metodológico se apoia na teoria discursiva (PÊCHEUX, 2009, 2010, 2012) 

com atravessamentos interdisciplinares (AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004; FOUCAULT, 

2014, 2015; GIDDENS, 1991). Nossa hipótese se refere ao PIBID apresentar 

características tradicionais de programas de políticas públicas educacionais. Os 

resultados apontam a configuração do PIBID sendo estruturada em bases tradicionais no 

tocante aos papéis sociais de seus atores educacionais através de relações sociais de 

poder e de saber hierárquicas e de vigilância e controle social e disciplinar, não trazendo 

nada de inovador ou de transformador. Além disso, o programa repete a mesma lógica de 

outras políticas públicas, cujas bases e objetivos recaem em preceitos tradicionais, bem 

como ao papel que este cumpre como política emergencial e paliativa para a formação 

docente e para a carreira docente sem, contudo, atingir o cerne de questões desafiadoras 

para a área. 

 

Relações de poder-saber do professor de inglês: da 

responsabilidade à (re)invenção 

Vanderlice Sól (UFOP) 

Ao postular que qualquer forma de poder pressupõe responsabilidade, Jonas ([1979] 

2006) nos permite (re)pensar a ética e os modos de agir do ser humano moderno. A 

responsabilidade é vista como um princípio que pode levar o professor a assumir ações 

éticas de poder-saber para si e para seus alunos (SÓL, 2014). Conforme afirma Foucault, 

o saber e o poder se apoiam e se reforçam mutuamente (FOUCAULT, [1969] 2009). Este 

estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado e visa investigar a (des)construção 

identitária de professoras de inglês quanto a um projeto de educação continuada e ao 

ensino/aprendizado de inglês. Este trabalho se constitui em uma pesquisa que estabelece 

a relação intra e interdiscursiva, cuja modalidade seguirá uma abordagem metodológica 

que privilegia diferentes possibilidades de interpretação sobre o material discursivo a ser 

analisado. Os participantes foram três professoras da rede pública de ensino do Estado de 

Minas Gerais egressas de um projeto de formação continuada. O corpus foi formado por 

meio de questionários abertos, entrevistas semiestruturadas, narrativas, filmagens de 

aulas e notas de campo. A trajetória teórico-metodológica deste estudo está ancorada no 

atravessamento das perspectivas discursiva (FOUCAULT, [1969] 2009); PÊCHEUX, 1988; 

ORLANDI, 2005); AUTHIER-REVUZ, 1998 e outros), psicanalítica freudo-lacaninana 

(FREUD, [1901] 1996); LACAN, 1998 e outros) e nas contribuições da teoria da 

responsabilidade de Hans Jonas (JONAS, [1979] 2006). Os resultados revelam que a partir 
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do momento em que as professoras assumiram suas responsabilidades e se implicaram 

no ensino e na aprendizagem da Língua Inglesa (LI), seus alunos passaram a estabelecer 

uma nova relação com a Língua Inglesa. O trabalho permitiu problematizar e 

compreender as tomadas de posição das professoras, e seus modos de (re)pensar e 

(re)inventar a profissão instaurados pelas relações de poder-saber a língua inglesa. 

 

Linguagem positiva no ensino de inglês: análise das estratégias de 

negociação convívio na sala de aula 

Shirlene Bemfica (IFMG) 

O mundo pós-moderno traz desafios para professores em sala de aula, uma vez que este 

contexto exige de seus participantes o uso de estratégias de convívio para superar a 

individualidade e a impessoalidade excessiva. Esta tarefa é complexa, e juntamente com 

as pressões de tempo e recursos limitados podem levar os professores a ficarem muitas 

vezes, frustrados e irritados. No entanto, de acordo com White (2016), mesmo em tempos 

de frustração, é necessário construir em sala de aula um ambiente de aprendizagem 

positivo e cortês de forma a considerar o professor e suas particularidades e os alunos 

com suas opiniões e sentimentos. O professor que geralmente é o responsável por 

gerenciar a interação em sala de aula pode incentivar os alunos a assumirem uma atitude 

positiva em relação ao seu aprendizado da língua inglesa por meio de regras, rotinas e 

pelo uso da linguagem verbal e não verbal. A linguagem usada na sala de aula, objeto deste 

estudo, além de se constituir como uma ferramenta para a comunicação, construção de 

conhecimentos, é também um meio de ressignificação de representações sociais. O 

objetivo deste trabalho é analisar práticas interativas do discurso construído em aulas de 

inglês de uma escola regular e o processo de negociação de imagem. As análises e 

discussões apoiam-se na área de Linguística Aplicada com ênfase na análise da 

conversação e na Sociolinguística Interacional. Os resultados apontam para uma 

dicotomia entre as diferenças linguísticas veladas que geram ansiedade no professor e 

reforçam a necessidade de envolvimento dos alunos na interação com atividades que 

desenvolvam a autonomia e que valorizem a participação. E para a importância de um 

tom positivo e uma linguagem corporal positiva do professor para que os alunos possam 

entender como suas escolhas linguísticas e comportamentos tem impactos sobre a 

aprendizagem. 
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Dia 20/10 – Sala 21 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Educação ambiental no ensino médio: uma análise do livro didático 

“High Up” 

Letícia Silva (E. E. Doutor Raimundo Alves Torres) 

Com este projeto pretende-se analisar os livros didáticos de inglês, volume um, dois e três, 

da coleção “Hight up”, utilizados no ensino médio, quanto a ocorrência ou não, do tema 

transversal Meio Ambiente, que consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

como assunto a ser desenvolvido nas escolas. A proposta é relatar e descrever como os 

livros abordam essa temática, ao modelo do desenvolvimento econômico e social, à 

educação ambiental, às questões culturais e às manifestações da sociedade civil e dos 

governos e, ainda, os critérios didáticos de avaliação e de orientação para alunos e 

professores. Visto que é de grande importância elucidar a importância do tema Meio 

Ambiente trazido pelos PCNs para a formação social, política, cultural e educacional dos 

cidadãos, assim como, discutir os impactos gerados pela sociedade ao meio ambiente e 

possíveis soluções para tais problemas. 

 

Identidade social e o livro didático: o aluno surdo nas aulas de 

inglês em escola pública 

Marcelo C. Lima dos Santos (IFES) 

Para Luís Paulo da Moita Lopes (1996:11), “[A] área de ensino/aprendizagem de línguas é sem 

dúvida a mais avançada em Linguística Aplicada”, porque uma de suas tarefas é fazer com que 

compreendamos de que forma nós aprendemos, e aprendemos a ensinar línguas. Para tanto, 

devemos nos preocupar com o que ocorre no mundo real, com o que realmente tem relevância 

ou utilidade no cotidiano dos nossos alunos, pois segundo Rajagopalan (2014:19) “[N]ão se 

pode descrever a língua e seu uso fora do contexto daquele uso, isto é, da sociedade na qual ela 

é usada”. Esta visão de Linguística Aplicada ressalta segundo Moita Lopes (2014: 19) “a 

natureza social e educacional do processo de ensino aprendizagem de línguas”, cuja linha 

mestra “é a questão de formação do professor de línguas como pesquisador”.  A inclusão de 

alunos surdos nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio demanda dos professores 

de educação em língua estrangeira a percepção de que o método de ensino deve, agora, 

considerar novas formas de contato e de aprendizagem. Ao falar sobre a necessidade de novos 

olhares sobre a educação em língua estrangeira em escolas públicas inclusivas para surdos, 

penso, neste caso, em mudanças que afetam desde o planejamento das aulas até a produção dos 

materiais didáticos para serem utilizados em atividades pedagógicas. Dentre tantos materiais 

didáticos disponíveis, este trabalho aborda, especificamente, o livro didático. 
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O discurso docente sobre o livro didático de inglês à luz do sistema 

da avaliatividade 

Ronessa Teodoro (CEFET/MG) 

Renato Caixeta (CEFET/MG) 

Esta comunicação apresenta uma pesquisa em andamento, sobre a avaliação que os professores 

de Inglês, da cidade de Ouro Preto, fazem a respeito dos livros didáticos fornecidos via 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O livro didático é uma importante ferramenta 

no ensino de Língua Inglesa, pois, na maioria dos contextos, constitui-se em uma das principais 

fontes de informação, bem como de insumo linguístico da língua estrangeira. É ele quem define 

o que e como deverá ser ensinado e aprendido, estabelecendo também um perfil para o aluno e 

professor (CORACINI, 1999). A partir de 2011, o componente curricular Língua Estrangeira 

Moderna foi incluído no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), possibilitando que 

escolas públicas, de ensino fundamental e médio, de todo o Brasil passassem a receber materiais 

didáticos de Inglês e de Espanhol, constituídos pelo livro do aluno e seus respectivos CDs de 

áudio, e pelo manual do professor. Nesse sentido, o principal objetivo desta pesquisa é 

identificar e analisar as avaliações presentes nas práticas discursivas dos professores de Língua 

Inglesa da rede pública de ensino de Ouro Preto, Minas Gerais, sobre os livros didáticos 

fornecidos por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Com vistas a atingir o 

objetivo supracitado, serão realizadas entrevistas semiestruturadas sobre esses livros didáticos. 

A análise dos dados coletados se pautará sob uma perspectiva discursiva com base no Sistema 

da Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005). Espera-se que o trabalho em questão, crie 

possíveis subsídios que contribuam para a problemática da adequação dos livros didáticos de 

língua inglesa ao contexto das escolas públicas brasileiras, e que forneça dados que minimizem 

a falta de estudos acadêmicos que abordam essa temática. 

 

O ensino de libras para estudantes ouvintes: uma reflexão acerca da 

formação de professores de libras 

Isabelle A. Lima e Souza (UFV) 

O ensino de Libras no contexto brasileiro ainda é um debate recente, que está em processo de 

amadurecimento e consolidação no Brasil. O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca 

da formação de futuros professores de Libras e, ainda, pensar sobre o papel desse profissional 

no ensino de Línguas de Sinais para ouvintes falantes do português. Traremos essa discussão 

através da experiência no Curso de Extensão em Língua Brasileira de Sinais (CELIB), o qual 

caracteriza-se como um espaço de pesquisa e extensão, além de funcionar como um laboratório 

de ensino para futuros professores. Assim, no primeiro semestre de 2016, nós, professores de 

Libras em formação, vimos a necessidade de criarmos um grupo de estudos, a fim de refletir 

sobre as nossas práticas pedagógicas, no intuito de pensarmos na melhor forma para trabalhar 
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com ensino de Libras para ouvintes. Através da pesquisa bibliográfica, das discussões dos 

textos, da análise dos planos de aula e dos materiais didáticos adotados pelos professores, vimos 

que o ensino de Libras no contexto universitário ainda é um desafio, mas que por meio de uma 

abordagem reflexiva do ensino de línguas é possível que o professor reflita sobre/na ação. Essas 

discussões fizeram com que os professores desenvolvessem maior sensibilidade para/na prática 

docente, isso foi visto pelos materiais didáticos utilizados que passaram adotar uma abordagem 

mais sócio comunicativa da linguagem, mais voltada para a comunicação em diferentes 

contextos sociais, estimulando a aprendizagem da língua para situações reais de interação com 

surdos. Assim, o CELIB configura-se como um importante espaço para a formação de futuros 

professores, pois nesse curso os licenciandos tem a oportunidade de pensar sobre/na prática 

docente. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

O professor em foco: os imaginários em relação ao ensino de inglês 

na escola regular. 

 Jamylla B. Moreira (UFV) 

Diante da crença de que o ensino de língua inglesa na escola regular não é significativo, 

conhecendo a perspectiva de quem ensina por meio da Análise do Discurso, este estudo 

tem como objetivo investigar quais são os imaginários do professor de inglês em relação 

ao processo e as condições de ensino conforme as experiências do mesmo no contexto 

escolar em que atua. O referencial teórico baseou-se nos estudos sobre os imaginários 

sócio-discursivos (CHARAUDEAU, 2006), os modos organizacionais do discurso 

(CHAREAUDEAU, 2008) e sobre a situação do processo de ensino na escola regular 

(BEGER, 2005; LIMA, 2009; SANTOS, 2013). O corpus utilizado para a análise foi um 

questionário aberto respondido por dois professores, um leciona na escola pública e o 

outro na privada em cidades distintas no interior do estado de Minas Gerias. Os resultados 

apontam que os imaginários dos professores participantes se constituem através de seus 

saberes de conhecimento e de crenças que referem à imagem que eles têm de si mesmo, 

de sua prática de ensino, material didático, dos alunos, ensino de gramática, sistema 

educacional e do contexto de ensino. No entanto, algumas dessas representações se 

divergem conforme o sistema e as políticas educacionais que regem o ensino o qual eles 

estão inseridos. 
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Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa na 

modalidade a distância, contribuições do gênero Exposição Oral 

para ouvir e falar 

Lucienne de Castro Gomes (UFMG) 

As mudanças ocorridas nos últimos tempos têm um grande impacto na forma como nos 

comunicamos e como aprendemos. A interação entre os sujeitos é cada vez mais 

multimodal seja em sala de aula ou nos grupos on-line. A escola cada vez mais é desafiada 

a olhar para essas mudanças e fazer parte delas. Neste trabalho apresento os resultados 

da dissertação de mestrado que investigou as contribuições do estudo do gênero 

exposição oral, na perspectiva da pedagogia dos multiletramentos, para o aprimoramento 

das capacidades de ouvir e falar dos professores de inglês da rede pública do Estado de 

Minas Gerais, na modalidade a distância. Os instrumentos utilizados para coleta de dados 

foram questionários, produções orais dos participantes que incluíram relatos e exposição 

oral. Os resultados deste estudo revelam que, apesar de reconhecerem que o uso de 

recursos digitais são importantes para o desenvolvimento da competência oral, muitos 

professores desconhecem esses recursos. No entanto, eles também apontam que 

pretendem (re)significar e (re)descobrir sua prática durante o desenrolar das ações 

pedagógicas da investigação. Constatou-se que o estudo com o gênero exposição oral sob 

a perspectiva da pedagogia dos multiletramentos, na modalidade a distância, contribuiu 

para o aprimoramento da expressão oral dos participantes. Os recursos tecnológicos 

digitais utilizados podem ser considerados como artefatos socioculturais que propiciaram 

este aperfeiçoamento. O fato de a pedagogia dos multiletramentos propor uma 

abordagem em que o aprendiz reconhece suas práticas de letramento permitiu que os 

participantes apropriassem dessas práticas e, consequentemente, aplicassem-nas em 

seus contextos de atuação docente.  

 

Tecnologia e Educação 

Suzanne Rodrigues de Morais (CEFET) 

As discussões em torno da integração das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) no ambiente escolar tomaram conta da sociedade há várias décadas. 

Tais questões vieram à tona desde que se percebeu a influência das NTIC na formação do 

sujeito contemporâneo, fazendo-se urgente refletir sobre o assunto diante da crescente 

expansão dos meios de informação e comunicação. Atualmente o mundo passa por várias 

e cada vez mais aceleradas transformações em todas as esferas da sociedade e desde o 

início da civilização o homem busca adaptar-se, adquirindo novos conhecimentos. Desde 

o início das grandes transformações tecnológicas, confiou-se à escola e as instituições de 

ensino a formação da personalidade do indivíduo por meio da transferência cultural do 
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conhecimento. Porém, com o crescimento das NTIC e sua introdução no ambiente escolar, 

houve uma mudança no conceito de conhecimento, o que altera irreversivelmente a 

prática pedagógica e o papel da escola frente o processo de ensino-aprendizagem. Desse 

modo, faz-se necessário avaliar o papel das NTIC aplicadas à educação, considerando-se 

que educar nesse novo contexto é um grande desafio, que, em muitos momentos tem sido 

encarado superficialmente. Portanto, o presente artigo tem como objetivo discutir o papel 

da escola frente à era da informação, bem como discutir a inclusão das Novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação (NTIC) no ambiente escolar e o papel do professor frente a 

esse novo desafio. 

Experiências de formação docente em ambientes virtuais 

Luciana O. Silva (UFMG) 

Percebe-se, no curso de formação de professores, a necessidade de formação de uma rede 

digital de reflexão, interação e colaboração. Essa organização permite que professores em 

pré-serviço vivenciem, ao longo da licenciatura, experiências virtuais que podem torná-

los menos resistentes a ensinar em/com ajuda do meio online e mais aptos a ajudar 

aprendizes nesse contexto. Esta pesquisa tem foco nesta demanda. Ela analisa interações 

de alunos do curso de Letras de uma universidade federal em uma disciplina online que 

discute aspectos da tecnologia na educação básica e promove uma discussão virtual a 

partir de uma experiência prática em sala de aula presencial. Resultados mostram que 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) podem ser espaços frutíferos para a análise 

e construção coletiva de propostas pedagógicas e reflexões sobre essas práticas. O foco é 

no desenvolvimento da competência tecnológica do professor em formação, com base no 

modelo de Krumsvik (2011), centrado em quatro componentes básicos: habilidades 

tecnológicas básicas, competência didático-tecnológica, estratégias de aprendizagem e 

formação digital. Esses componentes, que Krumsvik (2011) chama de “jornada de 

competência”, vão além das habilidades técnicas e tornam-se “invisíveis” quando 

internalizados. O estudo é de natureza qualitativa e de orientação etnográfica virtual 

(HINE, 2000) e os dados foram obtidos por meio de interações online entre os professores 

em formação, por um questionário e entrevistas. 
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GT 2: A leitura de manuscritos, suas complexidades e a pesquisa em 

diferentes áreas do conhecimento 

Coordenadoras: Profa. Dra. Soélis Teixeira do Prado Mendes (UFOP); Profa. Dra. Maria 

Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (UFMG) 

 

19/10 – Sala I-39 (Prédio antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Pistas para a identificação da proveniência dos manuscritos 

    Aléxia Teles Duchowny (UFMG) 

Identificar a proveniência de um manuscrito é um desafio usualmente legado aos 

bibliotecários. No entanto, bem identificar um documento e integrá-lo ao seu contexto 

sócio-histórico pode ser muito importante para, também, os estudos linguísticos e 

filológicos. Atualmente, há várias estratégias que possibilitam compreender melhor a 

história de uma biblioteca, de uma coleção e mesmo a de um manuscrito 

monotestemunhal. Assim, pode-se chegar à identificação de seus ex-proprietários, local 

de origem e data de publicação, entre outros dados que tanto facilitam os estudos das 

Letras, da História e da Crítica textual. De um modo geral, os ex-proprietários não se 

identificam explicitamente nas páginas de seus livros. Encontram-se, porém, carimbos, 

brasões, ex libris, iniciais, monogramas, muitas vezes difíceis de serem identificados. Para 

se entender essas marcas de propriedade, tão variadas e numerosas, é preciso estudar 

detalhadamente toda e qualquer pista encontrada no manuscrito em questão. O exame do 

exemplar, a análise de sua encadernação podem permitir a identificação do antigo 

proprietário ou, pelo menos, de sua região de origem. 

 

Implicações filológico-linguísticas em cartas quinhentistas 

Phablo Roberto Marchis Fachin (USP) 

Com o objetivo de promover reflexão a respeito da leitura de manuscritos e das 

implicações filológico-linguísticas presentes nesse processo, nesta comunicação, 

apresenta-se o resultado do cotejo da edição de dois documentos manuscritos: 1) carta 

atribuída a Luís de Góis, em que representa ao rei a precisão que a Vila de Santos, costa 

do Brasil e mais capitanias tinham de socorro pelo perigo e receio que havia dos franceses, 

datada de 12 de maio de 1548, da Vila de Santos; 2) carta atribuída ao ouvidor de 
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Alcobaça, o Dr. Diogo Rodrigues Vale, em que dá parte a D. João III do levantamento dos 

padres daquele mosteiro, da absoluta com que tinham elegido prior à sua facção e arbítrio 

sem autoridade régia, datada de 28 de julho de 1540, de Alcobaça. Ambos os documentos 

estão localizados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Trata-se de 

manuscritos com um tipo de escrita muito peculiar, com características muito 

coincidentes, gráfica e espacialmente no suporte. Aspectos como forma dos grafemas, 

módulo, ângulo, ductus, peso e inclinação são quase idênticos, o que leva à suspeita de um 

único punho responsável materialmente pela sua produção, embora supostamente cada 

um deles escrito em continentes diferentes. Tal conjectura leva a outros questionamentos, 

principalmente em relação ao estado de língua documentado, à autoria e à forma de 

transmissão. Nesse contexto, nem sempre a datação, assim como a assinatura do 

documento e os dados gráficos presentes correspondiam realmente ao seu contexto de 

produção. 

 

O códice Alcântara Machado, idiógrafo de Vila Rica: estudo de notas 

históricas no gênero épico  

Milena Pereira Silva (UESB)  

Marcello Moreira (UESB) 

A despeito de certa opinião corrente de que há uma oposição e uma ruptura quase 

absolutas entre uma “cultura escribal” e uma “cultura impressa”, é preciso refletir, como 

propõe Chartier (2014), acerca da permanência da publicação manuscrita em uma era 

marcada pela inovação que a prensa de caracteres móveis representou. Partindo de uma 

abordagem que visa previamente postular uma reavaliação da própria noção de “cultura 

impressa” e lançar luz sobre os modos característicos de divulgação da palavra escrita 

implicados pela publicação manuscrita, que perdurou até o século XVIII, considerando as 

especificidades que fazem com que cada códice funcione como um artefato bibliográfico-

textual único (HANSEN; MOREIRA, 2013, p. 119-120), apresentamos neste trabalho um 

estudo acerca das notas de rodapé que figuram em um manuscrito inédito do poema Vila 

Rica, de Cláudio Manoel da Costa, que compõe o Códice Alcântara Machado, descrito por 

Moreira (2012). O manuscrito de que se dispõe foi copiado no ano de 1773, mesmo ano 

de conclusão do poema, e pode ser considerado um idiógrafo de alta relevância para a 

tradição textual do Vila Rica, o que pode ser atestado pela assinatura na folha de rosto, ao 

que tudo indica pelo próprio punho do poeta, do nome que adotou na Arcádia 

Ultramarina, Glauceste, o que autoriza o exemplar em questão. As notas que constituem o 

objeto do nosso estudo foram cotejadas com aquelas que figuram na edição feita por 

Eliana Scotti Muzzi (1996) com o objetivo de investigar de que modo tais estruturas 

servem retoricamente à constituição da fictio do poema, estando além da função de 
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simples acessórios, cuja leitura seria facultativa, como propõe Gerard Genette (2009) em 

sua taxonomia dos elementos constituintes do que ele denomina paratextos. 

 

A etimologização da ortografia da língua portuguesa em um 

manuscrito no gênero épico. 

Isabela de Vasconcellos Piva (UFOP)  

Fábio César Montanheiro (UFOP) 

Esta apresentação objetiva o estudo de aspectos ortográficos de um manuscrito 

setecentista mineiro focalizando a discussão na etimologização da grafia em tal período. 

À ortografia é associada a ideia de norma e uniformização, isto é, de formas gráficas que 

seguem determinadas regras e que relacionam-se e adaptam-se ao contexto cultural de 

uma sociedade em um determinado tempo (MARQUILHAS, 2003), dessa maneira, de 

acordo com Gonçalves (2003), a etimologização da língua escrita pode constituir um fator 

de uniformidade ortográfica no Setecentos. Será analisado, então, o manuscrito Estatutos 

e Regra da Ordem Terceira de SFrancisco de Villa Rica do Ouro preto (1761), 

diplomaticamente, semidiplomaticamente e modernizadamente editado (CAMBRAIA, 

2005) durante um projeto de Iniciação Científica, que compõe o vasto legado de 

documentos deixados pelas Ordens Terceiras vigentes na cidade de Ouro Preto-MG 

durante o século XVIII – instituições de presença marcante e de relevante papel social nas 

Minas Gerais durante o período colonial. O proposto estudo sistemático da língua 

portuguesa sob uma perspectiva histórica propõe a exposição e a análise das formas 

gráficas encontradas em um recorte do documento estudado marcadas pela busca no 

étimos latino das palavras levando-se em consideração, sobretudo, o emprego dos grupos 

consonantais gregos – ch, th, rh, entre outros -, da letra y como semivogal em ditongos e 

da duplicação de consoantes (GARCIA, 2000). 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Edições semidiplomáticas e fac-símiles de manuscritos 

setecentistas do arquivo histórico de Pitangui-MG como fontes de 

pesquisa para a história e a linguística 

Charles Aquino Ishimoto (UEMG)  

Thaís Franco de Paula (UEMG) 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto “Edição semidiplomática e fac-

similar de textos mineiros setecentistas do Arquivo Histórico de Pitangui – MG para 
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constituição de corpora”, desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais - 

Unidade Divinópolis. O objetivo do referido projeto é não só preservar e divulgar um 

importante patrimônio linguístico e histórico da região centro oeste de Minas, mas 

também constituir corpora inéditos da língua portuguesa produzida nessa importante 

região mineira, a sétima vila do ouro das Minas Gerais. O projeto objetivou também o 

desenvolvimento da habilidade de ler e compreender manuscritos pelo aluno 

pesquisador, o que o capacita a ter acesso direto a fontes originais em suas futuras 

pesquisas. Para cumprir esses objetivos, foram selecionados alguns documentos 

representativos do acervo: inventários, testamentos, ações de crédito e ações de alma. 

Esses documentos foram transcritos conforme as normas de transcrição de documentos 

manuscritos e impressos do Projeto para a história do português brasileiro (PHPP). Neste 

trabalho, discute-se a escolha e os benefícios dessas normas para a transcrição de 

documentos para trabalhos em diferentes áreas do conhecimento e se apresenta a edição 

fac-similar e semidiplomática de um dos documentos que representa o trabalho realizado 

e o acervo, uma Ação de alma datada de 1720. As ações de alma são processos numerosos 

no Arquivo de Pitangui. São encontradas em várias cidades históricas, mas em maior 

número nessa cidade. Eram processos sumaríssimos, presididos pelo Juiz, para a solução 

de problemas entre credor e devedor. Naquela época, valia a palavra empenhada, o 

chamado “fio de barba”, para garantir a segurança das transações comerciais. 

 

Consolidação da gramática Nacional: um estudo sobre a pontuação 

em documentos adamantinos setecentistas 

Shirlene Ferreira Coelho (UFMG) 

Importantes autores (cf. SILVA, 1984; CERQUEIRA, 1996; TARALLO, 1996), ao analisarem 

diferentes fenômenos linguísticos do Português Brasileiro (PB), afirmaram que a 

consolidação da gramática nacional possa ter se dado no século XIX, contudo não 

descartam a hipótese de que tais mudanças sintáticas possam ter ocorrido no século 

anterior. Baseando-se nessa assertiva, estudos recentes, como o de Coelho e Coelho 

(2014), que, ao analisarem as formas de segunda pessoa em documentos adamantinos, 

datados do século XVIII, verificaram a existência de indícios de que a gramática nacional 

tenha, de fato, ocorrido neste século. Dessa forma, o presente trabalho investiga o uso da 

pontuação destes mesmos documentos, todos pertencentes à cidade de Diamantina, 

compostos por quatro estatutos de irmandade, leigas e religiosas, bem como por termos 

de devassa, editados pelas professoras Drª Aléxia Teles Duchowny e Drª Sueli Maria 

Coelho. Objetiva-se, assim, apresentar os resultados parciais da presente pesquisa, que 

podem endossar a hipótese da constituição da gramática nacional no período setecentista. 

Este trabalho mostra-se importante, portanto, pela possibilidade de afirmar a existência 

de uma gramática própria do PB no século XVIII ou de, pelo menos, demonstrar que as 

mudanças linguísticas possam estar em estágio mais avançado em Minas Gerais. 
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Subida do clítico no português europeu: análise de regra variável 

em documentos do século XVII 

Helga Lívia Aparecida Silva de Melo (UFMG)  

Maria Antonieta A. de Amarante Cohen (UFMG) 

Este trabalho tem por objetivo investigar aspectos sintáticos em variação no Português 

(europeu) seiscentista, por meio de um corpus constituído por três tipos de textos: cartas 

oficiais, crônicas literárias e cartas missivas. A proposta inicial é verificar se há um padrão 

prototípico de posicionamento dos pronomes clíticos em complexos verbais, de acordo 

com a função gramatical que desempenham nas construções, e de acordo com os 

diferentes tipos de textos em análise. Configuram-se em um total de 32 textos escritos em 

Lisboa à época das Bandeiras (entre 1601 e 1699), que incluem cartas oficiais, alvarás e 

regimentos, seis crônicas, também escritas nos anos de 1661 e 1662, relativas à jornada 

de D. Catarina à Inglaterra e 83 cartas autógrafas da Rainha Catarina de Bragança, estas, 

escritas entre 1687 e 1692. Esses documentos podem representar, respectivamente, a 

variedade formal, a literária e a coloquial. As transcrições foram realizadas segundo 

normas da Diplomática e a sistematização dos dados com base em contextos relevantes 

de mobilidade desses pronomes em complexos verbais, nomeadamente a “subida de 

clítico”, fenômeno comumente verificável no Português Europeu (e pouco usual no 

Português Brasileiro), tanto antigo quanto contemporâneo. 

 

20/10 – Sala I-39 (Prédio antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Uma crítica à história da filologia e da Crítica Textual no mundo 

lusófono. 

Marinês de Jesus Rocha (UESB)  

Marcello Moreira (UESB) 

Objetiva–se empreender uma crítica da história da filologia e da crítica textual, por meio 

da análise de autores de estudos crítico-filológicos, emergentes no final do século XIX, no 

mundo lusófono, com o intuito de demonstrar o modo como o lachmannismo se tornou 

inquestionável para a maioria dos filólogos portugueses e chegou ao Brasil, tornando-se 

também um paradigma em relação ao que se compreende como edição crítica de texto. 

Para que uma reflexão desse tipo seja produzida, é necessário o estabelecimento de uma 

cronologia bibliográfica desse campo de conhecimento, de tal modo que se possa saber 

que obras foram matriciais para quais outras; é preciso também estabelecer filiações 
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entre pesquisadores, por meio da fixação de vínculos entre professor e aluno, para o 

entendimento e a identificação de elementos relacionados à formação de novos 

pesquisadores. Nesse sentido, é importante também uma análise de trocas de 

correspondência científica entre os estudiosos, de sua participação em eventos científicos 

e de suas colaborações com periódicos especializados ou ainda como membros de 

instituições de pesquisa. Portanto, é com o intuito de pensar criticamente a filologia, que 

se visa a relacioná-la com a historiografia, que permite uma análise da reprodução do 

método lachmanniano, ao final do século XIX em Portugal, e sua posterior derivação, no 

Brasil, de modo que se o aplica a toda e qualquer tradição textual sem se observar a 

adequação do método à historicidade da tradição a que ele é aplicado. 

 

Um manuscrito, dois pesos e duas medidas: o livro Índice Alfabético 

de Mariana setecentista para historiadores e linguistas. 

Elias Theodoro Mateus (UFOP) 

Tanto historiadores quanto linguistas históricos, ao deterem-se sobre determinado texto 

manuscrito antigo, orientam suas investigações pelo vetor da temporalidade. Contudo, 

ainda que para isso ambos se valham da Paleografia como ciência auxiliar, um e outro 

assumem comportamentos distintos diante da fonte. O objetivo deste trabalho é refletir 

acerca dos pontos de contato e de divergência entre linguistas históricos e historiadores, 

no que toca a Paleografia, tanto no âmbito do tratamento metodológico quanto das opções 

teóricas que contornam e delimitam seus respectivos campos de pesquisa, especialmente 

no que se refere à onomástica, partindo de uma mesma fonte. A fonte escolhida para 

subsidiar o conjunto das reflexões é o sumário do Livro índice alfabético, produzido pelas 

autoridades coloniais da cidade de Mariana entre as décadas de 1760 e 1770, atualmente 

sob a guarda do Arquivo Histórico da Casa Setecentista. Nele, foram arrolados 939 nomes, 

todos grafados pelo punho de um único amanuense. As características paleográficas mais 

notórias são o uso intensivo de abreviaturas e a inexistência das letras ramistas /j/ e /u/ 

em contexto inicial. Através do prisma da ciência paleográfica, desdobraremos o objetivo 

principal a fim de explorar as potencialidades da fonte para um e outro campo do 

conhecimento. Desta forma, almeja-se compreender o papel desta ciência para cimentar 

o diálogo entre História e Linguística Histórica. 
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Fenômenos linguísticos presentes na habilitação De Genere, Vita et 

Moribus, de Francisco de Paula Meireles  

Marcus Vinícius Pereira das Dores (UFOP) 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar, de forma sucinta, o levantamento de 

fenômenos linguísticos que fizemos paralelamente à nossa pesquisa de Iniciação 

Científica intitulada "O estudo da concordância variável (nominal e verbal) em 

manuscritos setecentistas e oitocentistas de Minas colônia", orientada pela Profa. Dra. 

Soélis Teixeira do Prado Mendes. O documento que será aqui apresentado, o processo De 

Genere, Vita et Moribus de Francisco de Paula Meyrelles (1779), faz parte do acervo do 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM), que é um arquivo responsável 

pela guarda e conservação de um valioso acervo documental – na sua maioria de origem 

eclesiástica – dos séculos XVIII, XIV e XX. O documento em questão, assim como outros 

manuscritos antigos, possibilita a realização de várias pesquisas em diferentes áreas. O 

objetivo de cada pesquisa é que vai nortear o trato do pesquisador com o documento. Na 

primeira parte da nossa pesquisa, foi feito o tratamento e transcrição, por meio de 

critérios filológicos, do manuscrito. Como o nosso principal objetivo era levantar usos 

linguísticos de um dado período, procuramos transcrever o manuscrito da forma mais fiel 

possível ao original, ainda que Cambraia apud Mendes (2008) já tenha indicado que 

mesmo "uma edição diplomática [conservadora] já constitui uma interpretação subjetiva, 

pois deriva da leitura que um especialista faz do modelo” (p.163). 

 

Manuscritos confrariais: a busca de distinção por intermédio de 

toques fúnebres na freguesia de Antônio Dias – séculos XVIII e XIX 

Maria do Carmo Ferreira dos Santos (UFOP)  

Fábio César Montanheiro (UFOP) 

Nas Minas coloniais a sociedade viveu o paradoxo entre a riqueza, desfrutada por alguns, 

e a presença marcante da miséria. Contudo, a busca obsessiva por prestígio infiltrou-se 

em todas as camadas sociais, associada a vários símbolos. Este trabalho aborda a busca 

pela distinção social – ainda que tardia – através da estratégia campanária na freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, Ouro Preto, nos séculos XVIII e XIX. Os 

toques de sino por ocasião de falecimento eram regulamentados pelas Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia (compiladas em 1707) e reafirmados em 

documentação diocesana e paroquial. Contudo, na Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos do Alto da Cruz e na Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, 

então ligadas à Freguesia Antônio Dias, associações religiosas leigas compostas por 

elementos diametralmente opostos na hierarquia étnico-social, os toques de sinos nessas 

ocasiões ultrapassou as funções especificadas nas referidas Constituições e adquiriram 
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uma especificidade de cunho sócio-econômico. Para tratar-se da temática aqui proposta, 

parte-se de seis manuscritos confrariais que tratam desse aspecto e que foram 

semidiplomaticamente editados. Os manuscritos da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário datam em 1747 e 1871; os da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de 

Assis, de 1804, 1844, 1864 e 1871. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H  

O testamento de Elvira Sanches: uma análise linguística entre a 

estrutura e o discurso 

Thiago Soares de Oliveira (IFF/UENF) 

Thiago Eugênio Loredo Bêtta (IFF/UENF) 

O Testamento de Elvira Sanches, escrito entre os séculos XII e XIII, época em que se inicia o 

período arcaico do português, é considerado um dos manuscritos mais antigos escritos em 

língua portuguesa. Sendo um gênero textual específico, por meio do qual se delegam poderes 

para a divisão de bens deixados post mortem, a leitura desse tipo de registro apresenta uma 

gama de complexidades que envolvem tanto aspectos histórico-gramaticais relacionados à 

sintaxe e à morfologia arcaicas, como discursivos concernentes ao valor simbólico do 

documento escrito e à disputa de poder por ele instaurada. Com base nisso, este trabalho, por 

meio de uma dupla perspectiva de abordagem (histórico-gramatical e discursiva), tem como 

objetivo principal revelar o ponto de convergência que possibilita uma percepção mais completa 

de um manuscrito histórico. Acredita-se que o puro tratamento gramatical não é capaz de dar 

conta da compreensão de um objeto antigo de estudo, sendo necessário o entendimento do 

contexto de produção em que o discurso do documento histórico é produzido. Além do mais, 

consideram-se relevantes as condições de emergência dos enunciados, uma vez que texto e 

contexto se integram na produção de sentidos de um enunciado. Em razão da fonte de dados 

onde se buscam os elementos a serem analisados, adota-se a pesquisa documental como 

metodologia apropriada para a investigação proposta. 

 

As letras setecentistas e sua influência na administração da 

Capitania de São Paulo  

Renata Ferreira Munhoz (USP) 

Dentro do Grupo Temático “A leitura de manuscritos, suas complexidades e a pesquisa em 

diferentes áreas do conhecimento”, este trabalho pretende abordar o valor da 

documentação manuscrita para o governo da capitania de São Paulo durante os anos de 

1765 a 1775, quando o Morgado de Mateus, Dom Luís António de Sousa Botelho Mourão, 
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atuou como Governador e Capitão General. Conhecido como “homem que não tinha 

preguiça de escrever”, conforme o classificou o historiador Alfredo d'Escragnolle Taunay, 

o Morgado de Mateus grafava de próprio punho tanto correspondências a seus familiares 

quanto documentos oficiais em sua Secretaria de Governo. Essa prática representa uma 

peculiaridade no período, em que os governantes comumente apenas assinavam de 

próprio punho o nome ou rubrica, servindo-se unicamente de ditados feitos a seus 

secretários e amanuenses. Prova desse fato é um documento que será apresentado na 

comunicação, em que o Governador escreve ao seu superior no Reino, o Marquês de 

Pombal, solicitando que não levasse a mal a sua situação de não poder mais redigir 

pessoalmente todas as três vias dos ofícios que enviaria a Portugal. A resposta de Pombal, 

dizendo que escrever não seria função digna a um Governador, comprova a pouca 

valorização atribuída à prática da escrita. O conceito propagado no período difere-se, 

portanto, do empenho do Morgado de Mateus e de sua crença de ser a arte de debuxar 

fundamental a um governante. 

 

Edição de cartas paulistas e o estudo diacrônico de formas de 

tratamento 

Vanessa Martins do Monte (USP) 

O estudo das formas de tratamento (FTs) sob o viés diacrônico necessariamente requer 

corpus de língua escrita filologicamente preparado, resultando em uma edição 

conservadora que seja fonte fidedigna para estudos linguísticos. No caso específico das 

FTs, a constituição de corpus é geralmente realizada a partir de cartas, preferencialmente 

pessoais, por serem o gênero da interlocução por excelência. Além de uma decifração 

cuidadosa, já que muitas FTs, como vossa mercê e vossa senhoria, por exemplo, aparecem 

abreviadas nos manuscritos, o exame diplomático de missivas permite verificar em que 

seções era mais frequente o uso das FTs e, no caso de variação no uso das FTs em uma 

mesma carta, entrever se estavam condicionadas a determinadas fórmulas epistolares 

mais ou menos consagradas. O corpus da comunicação irá tratar de cartas paulistas 

lavradas entre os séculos XVIII e XX, de caráter público e privado. Após a breve 

apresentação dos documentos, sob os pontos de vista codicológico, paleográfico e 

diplomático, serão discutidos os resultados sobre o uso das FTs no período. Na 

correspondência setecentista, verifica-se um uso generalizado da FT vossa mercê 

justamente na região que, mais tarde, irá se caracterizar pelo uso exclusivo de você. O 

amplo emprego de vossa mercê está ligado à sócio-história da região, associado à 

categoria socioprofissional do destinatário das missivas, que era composto 

essencialmente de militares, categoria fundamental ao longo da formação histórica da 

Capitania de São Paulo. Nas cartas dos séculos XIX e XX, como era de se esperar, você 
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aparece com uma frequência maior do que tu, permitindo vislumbrar o subsistema de 

tratamento que irá caracterizar o estado de São Paulo, à exceção da Baixada Santista. 

 

Abreviaturas em cartas masculinas e femininas do século XVIII 

Vivian Canella Seixas (UFMG)  

Sueli Coelho (UFMG) 

O uso de abreviaturas em textos de sincronias pretéritas, mais especificamente nos 

séculos XVIII e XIX, tem proporcionado pesquisas relevantes para o entendimento de 

vários fenômenos linguísticos, as quais atestam que tais recursos baquigráficos podem 

refletir processos de mudança linguística (CHAVES, 2006; COHEN, 2008), que eles variam 

não apenas quanto à frequência, mas também quanto ao tipo e que a inovação está 

relacionada ao estrato social do dono da pena (DUCHOWNY, COELHO E COELHO, 2014) e 

que podem ser instrumento heurístico para caracterização social do escrevente 

(BARBOSA, 2013; CARNEIRO, OLIVEIRA e LOBO, 2013). Nesse contexto, esta pesquisa 

pretende verificar se as abreviaturas podem ser instrumento para caracterização 

sociolinguística ao analisar o seu emprego por homens e mulheres. O objetivo deste 

trabalho é comparar, a partir de dados obtidos em pesquisa piloto, emprego de 

abreviaturas de escreventes masculinos e femininos letrados, a fim de verificar se a 

mulher é mais conservadora ou mais inovadora quanto ao seu uso. O corpus selecionado 

é composto por cartas pessoais do século XVIII do acervo Barão de Camargos, da região 

de Ouro Preto e Mariana. Os resultados obtidos serão analisados à luz dos pressupostos 

teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 1972). 
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GT 3: Acerca de poesia e poetas de língua portuguesa 

Coordenador: Prof. Dr. Bernardo Amorim (UFOP) 
 

19/10 – Sala I-37 (Prédio antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Muito além do inimitável: canção popular e a poesia de Leonardo 

Gandolfi 

Filipe Manzoni (UFSC) 

Nosso trabalho se propõe a uma leitura da recente poesia de Leonardo Gandolfi – em 

especial A morte de Tony Bennett, de 2010, e Escala Richter, de 2015 – através de um 

paradigma de apropriações, recortes e desautorizações que tem por modelo a canção 

popular brasileira, em especial em sua vertente “cafona”. Se o jogo de citações pelo qual 

Gandolfi compõe A morte de Tony Bennett já foi abordado a partir do cenário investigativo 

proposto pelo livro, cabe ressaltar o quanto este imaginário divide espaço com um 

universo da canção popular, através de uma série de atribuições e composições “pensadas 

na voz do outro” – conforme o verso proposto por Gandolfi – que nos permitem ler o 

labirinto de citações de sua obra de 2010 como um mecanismo que já foi lido, desde a 

década de 80 como um procedimento de recorte e colagem característicos da literatura 

pop. Interessa ainda observar o quanto, tanto em A morte de Tony Bennett quanto em 

Escala Richter, podemos ler uma aproximação com um paradigma pós-autônomo, na 

medida em que os elementos da canção popular se misturam a fragmentos de caráter 

biográfico, e a citação se desdobra no único código possível para dar conta da experiência 

íntima. É interessante, nesse sentido, o quanto a poesia de Leonardo Gandolfi se aproveita 

dessa zona de indistinção entre vida e obra a partir da retomada de canções de Roberto 

Carlos, Odair José ou Carlos Alexandre, todos cantores populares taxados como “cafonas” 

nas décadas de 60 e 70 e que reivindicam para si precisamente um traço distintivo para 

com o panteão musical da tropicália e da MPB que consiste em um maior contato com a 

vida cotidiana. 
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A paródia no olhar errante de Manoel de Barros 

José Luís Marques López Landeira (ISITEC) 

A paródia é aqui considerada, de modo muito sintético, a partir dos conceitos que 

emergem dos estudos realizados por teóricos como Bakhtin, Tynianov e Maingueneau, 

como uma estratégia expressiva que caracteriza, pela subversão, um determinado olhar 

sobre o mundo e que se presentifica no texto. No poeta Manoel de Barros, a paródia refaz 

“o mundo por imagens,/ por eflúvios , por afeto”, revelando contra uma cosmovisão que 

valoriza o fixo e o estanque e, por isso, afasta-se da essência das pequenas coisas que 

constituem o homem e permitem a sua relação com o outro. Faz isso, principalmente, por 

meio de duas estratégias que confluem constantemente em seu fazer poético: o 

movimento errante, que vê o poeta como um constante andarilho, e o trabalho expressivo 

com a linguagem. Essas duas ações constroem juntas uma posição subversiva sobre o 

mundo e delimitam os espaços do estilo da poesia barroseana. A errância, cujo estudo nos 

permite ecoar as considerações sobre o flâneur encontradas em Walter Benjamin, 

apresenta-se, em Manoel de Barros, como um outro modo de ver e pensar o mundo e a si 

mesmo: "Caminho todas as tardes por estes quarteirões / desertos, é certo./ Mas nunca 

tenho certeza /Se estou percorrendo o quarteirão deserto/ Ou algum deserto dentro de 

mim". A palavra corporifica a consciência da necessidade do outro, particularmente, do 

leitor, na construção da identidade do eu, o poeta, mas também torna-se o meio para 

convencer esse leitor a caminhar junto, a destruir paradigmas bem assentados do que é 

ser racional. Apresenta ao leitor outras maneiras de pensar a realidade que sem 

desconsiderar a razão, questiona o que é lógico, num olhar em que nada está 

completamente definido e a emoção não é preterida. 

 

O mapa fragmentado de um eu em fragmentos: subjetividade e 

propagação mimética na poesia de Murilo Mendes 

Wesley Thales de Almeida Rocha (UFMG)  

Na poesia de Murilo Mendes, especialmente em sua primeira fase, um eu em transe, 

disperso em planos descontínuos, apresenta-se como fragmentado e conflituoso. Ele 

assume diversas faces e facetas, numa espécie de errância identificatória que impede a 

fixação do poema em uma voz única. Pensar a relação entre o eu que se enuncia, que se 

“mapeia” por meio do discurso poético, e o modo de configuração do poema, o próprio 

“mapa”, é o objetivo deste trabalho. Estão em causa o modo como o sujeito se concebe e 

como se representa, temas que remetem, inevitavelmente, à problemática da mímesis, tal 

como pensada pelo crítico e teórico da literatura Luiz Costa Lima. Partindo de 

consideração desse autor, em seu livro Mímesis: desafio ao pensamento, de que “a mímesis 

nasce de uma impulsão, da necessidade de uma ‘identidade subjetiva’”, discutiremos 
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como a expressão de uma subjetividade dilacerada, de um eu e um mundo desarticulados, 

influi no modo também desordenado e descontínuo com que se constitui o poema 

muriliano em seu plano formal. O poema Mapa, que analisaremos mais detidamente, é 

significativo a esse respeito. Nele, a um eu em transe corresponde uma poética do 

movimento e da dispersão, a transpor planos discursivos distintos e a transfigurá-los pela 

imaginação. Temos, assim, a configuração de um espaço subjetivo fragmentado, 

constituído de diversos eus, que se multiplicam quanto mais fronteiras discursivas são 

rompidas. Do mesmo modo, o poema constitui-se de um complexo de vozes em tensão, 

num processo mimético que configura um “mapa” de linhas tortas e fluidas.  

SESSÃO 2: 15H30-17H  

 

Por uma poética romântica: utopia e resistência em Howl (1956), de 

Allen Ginsberg e Paranóia (1963), de Roberto Piva  

Patrícia Veira Lochini (Unesp) 

Segundo os críticos Michael Löwy e Robert Sayre (1995), o Romantismo não deve ser 

concebido não apenas como movimento histórico, mas como uma “estrutura mental 

coletiva”, uma visão de mundo que se manifesta não somente na Literatura, mas em 

diversos campos do conhecimento. Pensando nesse conceito de “estrutura mental 

coletiva” podemos afirmar que o espírito romântico não se limita aos séculos XVIII e XIX, 

mas se estende às manifestações reconhecidamente românticas que se desdobram em 

atitudes e comportamentos ao longo do século XX. A obra de Allen Ginsberg e Roberto 

Piva pertence a uma linhagem de tradição romântica que, em permanente contestação à 

ordem burguesa, trilham os caminhos da resistência, rebelando-se contra os valores de 

sua época. Os surrealistas se mantiveram com a tradição romântico-simbolista, tendo 

como ponto de partida a poesia em prosa de Rimbaud e Os Cantos de Maldoror de 

Lautréamont. Pela viagem, pelo discurso profético, pela religiosidade, pelo ritmo, em Allen 

Ginsberg e Roberto Piva as influências mais importantes cobrem um arco que vai de Walt 

Whitman a William Carlos Williams. O projeto tem como objetivo discutir a presença 

romântica nas gerações rebeldes do século XX, a partir da análise da obra Howl (1956) de 

Allen Ginsberg, e Paranóia (1963), de Roberto Piva, com o intuito de investigar a 

permanência do pensamento romântico não como um movimento histórico, mas como 

uma “estrutura mental coletiva” e, partindo da reflexão sobre a permanência do 

pensamento de rebeldia nos diferentes contextos no século XX, identificar procedimentos 

formais, estilísticos, discursivos advindos de uma tradição romântica do século XIX. 

Pretende, ainda, analisar os motivos desencadeadores dos ideais propagados pelos poetas 

e como estes se inter-relacionam, estabelecendo, assim, um entrecruzamento literário 

entre períodos históricos, mas que se relacionam na busca da identidade pessoal e 

coletiva. 
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A intervenção surrealista: pensar a poesia com Mário Cesariny 

Julia Pinheiro Gomes (UFRJ) 

Nesta comunicação, pretendemos levantar algumas questões relacionadas à ainda pouco 

explorada obra ensaística do poeta, pintor, tradutor e crítico português Mário Cesariny, a 

partir do livro A intervenção surrealista, publicado originalmente em 1966 pela Ulisseia e 

republicado em 1997 pela Assírio & Alvim. Trata-se de uma coletânea editada pelo 

próprio Mário Cesariny, que, “embora incompleta, parece-nos importante por esclarecer 

os contextos desta ‘Intervenção’ e tornar visíveis algumas linhas mestras dos princípios e 

da acção surrealistas” (CESARINY, 1997, p. 7). Esta antologia reúne, portanto, não só 

ensaios, mas também manifestos, cartas, poemas e até mesmo uma cronologia de e sobre 

o movimento surrealista português, fundado em 1947 por Mário Cesariny, Alexandre 

O’Neill, António Pedro, entre outros. Naturalmente, por pretender recontar a história do 

surrealismo em Portugal, nem todos os textos ali presentes são atribuídos ao autor 

estudado, no entanto, alguns dos mais relevantes (e destes, sobretudo, os ensaios) são, 

com efeito, de Mário Cesariny, que permanece até os dias atuais como o principal nome 

do grupo – e um dos maiores expoentes da poesia portuguesa do século XX. Para este 

trabalho, selecionamos alguns ensaios do livro em questão nos quais o autor problematiza 

o surrealismo em Portugal tanto como um movimento “herdeiro” (ou não) daquele 

nascido na França mais de vinte anos antes, quanto a partir de uma perspectiva própria, 

que possibilitou a criação de poéticas singulares (e talvez tipicamente portuguesas). A 

partir desses textos, pretendemos, então, refletir acerca do modo particular como Mário 

Cesariny constrói a sua visão – marcadamente poética – por meio do (controverso) gênero 

ensaístico, além de discutir o movimento surrealista e os seus desdobramentos em 

Portugal. 

 

“Deus era a palavra e a palavra estava com Deus”: Um percurso 

estético-filosófico em “O recado do morro”, de João Guimarães Rosa 

Rodrigo Vieira Ávila de Agrela (UFMG/UEMG) 

Em sua obra, Guimarães Rosa mostrou que conseguiu encontrar expressão para aquilo 

que nunca foi expresso, atribuindo aos seus conteúdos uma forma inovadora e, portanto, 

demolindo as formas fechadas e quebrando, constantemente, com a imutabilidade dos 

gêneros artísticos; como exemplo, podemos citar a parábase. Friedrich Schlegel, 

importante filósofo do primeiro Romantismo, incorpora a parábase à ironia romântica 

por acreditar na visão de um autor autorreflexivo na obra de arte; essa ruptura na 

encenação seria compreendida pelo alemão como um “vir à cena” do autor a partir de sua 

obra. Por isso, compreende a ironia romântica como uma “parábase permanente”, que 

para os românticos deveria ocorrer como uma contínua reflexão na obra de arte. Nesse 
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contexto, é objetivo deste trabalho discutir os inúmeros pontos de contato entre a obra de 

Guimarães Rosa e as correntes filosóficas do século XIX, em especial, a romântica. Por 

meio de ideias oriundas de inquietações sobre os procedimentos estéticos de Rosa, 

tentamos concentrar as discussões sobre a linguagem, considerando a engenhosidade do 

autor mineiro e seu furor poético responsáveis por estetizar o mundo do Sertão. A 

intenção deste trabalho é abrir uma discussão a cerca da obra roseana à luz das teorias 

filosóficas e literárias surgidas antes e durante o movimento romântico. Livros como A 

conversa sobre a poesia e O dialeto dos fragmentos, ambos de Schlegel, são responsáveis 

por apresentar discussões sobre o fazer poético, sobre o desempenho do artista e da obra 

de arte. Vemos na obra de Rosa a efetivação de um projeto que trabalha a busca da palavra 

original, numa tentativa de romantizar o mundo do Sertão – e quando falo romantizar 

quero conferir o significado máximo dado por Novalis. Para este percurso estético-

filosófico, destacaremos o texto literário “O recado do morro”, de O Corpo de Baile (1956). 

 

Dia 19/10 – Sala I-37 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Ruas do meu São Paulo: onde está? 

Bruna Araujo Cunha (Unicamp)  

O presente trabalho detém-se na análise dos poemas Rua de São Bento, publicado no livro 

Paulicéia Desvairada (1922), e Ruas do meu São Paulo, publicado no livro Lira Paulistana 

(1945), com intuito de observar a rua enquanto local de sociabilidade do sujeito moderno, 

além de traçar o espaço citadino na lírica de Mário de Andrade. Nesses poemas, o eu-lírico 

sente a modernização das ruas paulistanas, causando um encantamento passageiro no 

transeunte, até transformar-se em anonimato das ruas prontamente modernas, além de 

outras características nocivas ao bom relacionamento humano, como o capitalismo, a 

competitividade, a exatidão e a individualidade. Essas duas obras apresentam visões 

dicotomicas a respeito da cidade de São Paulo, podendo ser relacionadas aos contextos de 

publicação das mesmas, além de momentos pessoais do autor. Sendo assim, será feita uma 

leitura de um corpus delimitado de correspondências trocadas entre Mário de Andrade e 

remetentes diversificados, atrelada à estudos literários e sociológicos. Nesse sentido, ao 

aproximarmos esses dois poemas, pretendemos refletir acerca das mudanças ocorridas 

nas ruas da cidade de São Paulo e das consequências causadas por essas mudanças que, 

para o poeta, possuem momentos diferentes, assim como os reflexos no ser humano. 
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Uma voz modernista em Goiás: José Godoy Garcia  

Luciano Gonzaga Peres (UFG)  

Zênia de Faria 

Este trabalho é resultante de uma pesquisa que investiga o papel essencial de José Godoy 

Garcia para a consolidação do Modernismo em Goiás, além de sua relevância para a 

produção poética contemporânea. A recorrência da metalinguagem na obra do 

mencionado poeta também será discutida. Ancorando-se em Rio do Sono e Araguaia 

Mansidão, obras de Godoy, notamos a similaridade entre o que produziu o autor goiano e 

o que alguns célebres nomes da Fase Heroica do Modernismo também o fizeram. Para 

confirmar essa similaridade poética, faremos a analogia entre alguns poemas do grande 

autor goiano a textos de Mário de Andrade e de Manuel Bandeira. Tal comparação objetiva 

realçar o valor estético da obra de Godoy. Além disso, mostraremos como a época 

histórica e a preocupação social refletiram em alguns dos mais conhecidos poemas do 

livro. Para apoio teórico, respaldamo-nos nas obras de Michael Hamburguer, Octávio Paz, 

Nars Fayad Chaul e Gilberto Mendonça Teles, com o propósito de mostrar alguns dos eixos 

temáticos norteadores da criação literária de Godoy Garcia. 

A memória de Alphonsus de Guimaraens nas vozes dos poetas 

modernistas 

João Eustáquio Evangelista de Paula (UFOP) 

A visita de Mário de Andrade a Alphonsus de Guimaraens, ocorrida no dia 10 de julho de 

1919, foi o marco para a difusão nacional da obra do poeta ouro-pretano, iniciada uma 

semana depois, quando esse encontro foi registrado pelo visitante na revista paulista A 

Cigarra. Os ecos daquele momento também figurariam no poema A visita, de Carlos 

Drummond de Andrade, uma das homenagens que Drummond presta à memória de 

Alphonsus, falecido em 1921. Somente a partir de 1935, surgem edições de suas poesias 

completas, por iniciativa de Manuel Bandeira e João Alphonsus, quando o prestígio do 

grande poeta simbolista começa realmente a consolidar-se. Neste trabalho, proponho 

apresentar como se deu o processo de reverberação da obra de Alphonsus de Guimaraens 

por meio dos modernistas, sobretudo nas vozes de Mário de Andrade e Carlos Drummond 

de Andrade. Para tanto, será analisado o artigo Alphonsus, de Mário, parte de um texto de 

Bandeira e o ensaio Presença de Alphonsus, de Drummond, além de poemas do poeta 

itabirano. E, considerando que esses textos constroem uma memória acerca do poeta 

simbolista, a base teórica sobre as manifestações da memória foi buscada nos textos: 

Kafka e seus precursores, de Jorge Luis Borges; Introdução a obra Espaços da recordação: 

formas e transformações da memória cultural, de Aleida Assmann e no artigo Lembrar para 

não repetir, da mesma autora. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

Craveirinha e Foucault: Quanta utopia há no corpo negro? 

Marcelo França Marques Cândido (UFOP) 

Localizados em espaços e experiências diferentes, o poeta e o filósofo falam a mesma 

coisa: o corpo se divide, é topia e utopia. José Craveirinha, poeta moçambicano, e Michel 

Foucault, filósofo francês, escreveram sobre a dimensão do corpo a partir do mesmo 

diapasão que é essa divisão fundamental entre estar sempre presente e projeta-se para 

um não-lugar. O texto O Corpo Utópico do filósofo esbarra com o livro Xibugo do poeta e 

há nesse encontro algo de fundamental, pois, fica evidente o caráter adequado dessa 

divisão corpórea quando a lírica versa sobre o negro que é, ao mesmo tempo, dor e sonho. 

É na pele, nos braços, nas pernas e nas mãos que o africano sente o real da opressão 

colonial, mas é também por meio dessas partes que acessa o imaterial da natureza e da 

memória ancestral. A dualidade aparece então como fator de angústia em um mundo onde 

a cor da pele subalterniza uns e tiraniza outros, mas que também, paradoxalmente, traz 

orgulho por permitir ao sujeito tocar rios invisíveis que o perpassam. Dessa maneira, esse 

trabalho espera contribuir para a aproximação da escrita de Craveirinha e Foucault com 

foco nos momentos nos quais a lírica de um conversa com a filosofia de outro e 

materializa-se na experiência de ser negro na década de 60 moçambicana. 

 

‘Como o fruto na flor’: a busca de uma concretude primordial das 

coisas na poética de Corsino Fortes 

Júlio Cesar Machado de Paula (UFF) 

O presente trabalho tem por objeto a trilogia poética do cabo-verdiano Corsino Fortes, 

composta pelos livros Pão & Fonema (1974), Árvore & tambor (1986) e Pedras de sol & 

Substância (2001), e reunida em 2010 sob o título único de A cabeça calva de Deus. Nosso 

intuito é analisar como o autor elabora seu discurso poético a partir da mobilização de um 

vasto repertório de elementos concretos e de suas formulações culturais no imaginário 

cabo-verdiano. Dentre outros, destaca-se a recorrência tanto de elementos naturais 

anteriores à própria presença humana em Cabo Verde, como o mar, a pedra e a árvore; 

quanto de elementos decorrentes já das relações humanas que ali se desenvolvem, como 

o pão, o milho, o tambor e a própria linguagem que os versa. Para tanto, partimos da ideia 

de que o poema se constrói pela trama inextricável de imagem, pensamento e som, 

defendida por Alfredo Bosi em O ser e o tempo da poesia (1977), e das discussões de Henri 

Bergson a respeito do caráter móvel e processual da concretude e da apreensão dos dados 

concretos pela consciência. Como conclusão, buscamos situar a originalidade da poética 
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de Corsino Fortes quando comparada aos autores das duas gerações cabo-verdianas que 

o antecedem, vinculadas às revistas Claridade (1936) e Certeza (1944). 

 

Contemplação de Ouro Preto: a cidade problematizada por Murilo 

Mendes 

Camila de Souza Ramos (Unimontes) 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo crítico sobre Ouro Preto, em 

que através da poesia, Murilo Mendes traça uma problematização sobre a cidade. Em 

Contemplação de Ouro Preto, livro publicado em 1954, o poeta não apenas resgata e 

reinventa a cidade passada, colonial e histórica, como também a teoriza nas suas diversas 

fases; de opulência, de declínio e de transformação. Logo, o poeta ao mergulhar nesse 

tempo passado, de fragmentos e ruínas, dialoga com o contexto político e histórico de 

Ouro Preto, uma vez que, a cidade é testemunha dos acontecimentos históricos. Para este 

estudo, analisaremos dois poemas da obra: Motivos de Ouro Preto e Flores de Ouro Preto, 

com os quais mostraremos como o desenho da cidade é elaborado nos versos muriliano. 

Murilo Mendes, de maneira crítica e reflexiva esboça seu traçado sobre Ouro Preto 

enquanto objeto de arte e monumental em diálogo com a modernidade, que apesar de 

chegar até a cidade, ela não poderá alterar a sua forma, devido o seu valor patrimonial, 

artístico e cultural que representa para a humanidade. Desse modo, como o próprio poeta 

diz: “[...] os futuros engenheiros e arquitetos/ Não mudarão o corpo de Ouro Preto” 

(MENDES, 1994, p. 458.). Sendo assim, esta cidade impregnada de barroco, de 

religiosidade, de história é mimetizada na poesia muriliana como símbolo artístico de 

resistência. 

 

Dia 20/10 – Sala I-37 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Do êxtase às sinuosidades do trágico: uma leitura de “Salomé”, de 

Fernando Pessoa 

Fabrício Lúcio Gabriel de Souza (UNB) 

Nosso estudo parte da observação de um conjunto de seis peças teatrais escritas por 

Fernando Pessoa, a saber: O Marinheiro, Salomé, A morte do príncipe, Diálogos no jardim 

do palácio, Sakyamuni e Fausto, textos tidos como dramas que carregam uma “herança” 

simbolista, conforme aponta Teresa Rita Lopes, em sua tese, Fernando Pessoa et le drame 
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symboliste (2004). Objetivamos desenvolver “um conceito de trágico” a partir da obra 

pessoana, porém não se trata apenas de ler Pessoa à luz de conceitos já existentes, senão 

demonstrar que a começar de Pessoa podemos pensar uma definição para a categoria 

estética em questão. Para nossa leitura de modo geral, primeiramente, temos considerado 

os apontamentos do poeta português acerca do “drama” estabelecendo um diálogo com 

os autores e os conceitos de “drama” e “trágico” nas Teorias Literária e Teatral, tais como 

Emil Staiger, em Conceitos fundamentais da poética (1975), Peter Szondi, nos estudos 

Teoria do drama moderno (2002) e Ensaio sobre o trágico (2004) e Raymond Williams, em 

Tragédia moderna (2002) e pelo lado da Filosofia, com a Poética, de Aristóteles (2003), os 

Cursos de estética, de Hegel (2001) e O nascimento da tragédia, de Nietzsche (2007). Nesta 

comunicação nos limitaremos à leitura do texto dramático Salomé, que remonta a 

passagem bíblica da morte de João Batista diante da figura emblemática da “mulher fatal”, 

enteada de Herodes. Inspirada na peça homônima escrita em 1892 por Oscar Wilde 

(1854-1900) o texto de Pessoa pode ser lida como uma “versão” simbolista enquadrada 

no que o autor denominou, entre outros escritos, de “drama estático”/“Teatro d’Êxtase”. 

Desse modo, propomos a questão a se discutir: é possível pensar um conceito de trágico 

tendo em conta “Salomé”? 

 

Canto Órfico ou a poética das imagens 

Gustavo Adolfo Osorio (UFSC) 

O presente trabalho tenta por meio de uma aproximação crítica do poema Canto Órfico 

(1954) de Carlos Drummond de Andrade, estabelecer uma ponte interpretativa com a 

revista Colombiana Mito(1955), suplemento cultural e literário (ao qual ele pertenceu e 

contribuiu como membro do comitê editorial) e assim apresentar uma cena de leitura que 

estabeleça relações e concomitâncias estéticas, a maneira de diálogo construtivo, não só 

com o suplemento senão também fazer uma leitura constelacional de diversas poéticas 

modernas, presentes em outras publicações ou revistas como é o caso da revista cubana 

Orígenes (1944) dirigida por Lezama Lima, quem aponta por meio do imaginário poético 

paulvaleriano uma convergência destas diferentes poéticas que empregam o uso da 

imagem como ferramenta chave à hora de criar suas artes literárias, que embora distantes 

no tempo e no espaço e tenham diferencias criativas e certo distanciamento poético, 

colocam a imagem no centro do seu cosmos de criação e coincidem sintomaticamente nas 

suas propostas estéticas que, diversas, potenciam uma fértil análise e uma leitura que 

coloca em questão o devir da poética Latino americana (pensando o Brasil junto) como 

um frutífero cenário de crítica e debate, pensando o literário como um espaço onde se 

entrecruzam e geram-se uma amalgama de sentidos presentes na poesia.  

No texto se indaga a noção de mito presentes tanto no poema quanto na revista do mesmo 

nome, e para isto se faz uso das propostas Teóricas de Roland Barthes no seu texto 
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Mitologias (2003) e em Lettura del «Bateau ivre» di Rimbaud (1996) onde Furio Jesi faz a 

introdução e apresenta sua noção de máquina mitológica. Por sua vez através de Lezama 

se questiona a ideia de imagem que pode nos cutucar na poesia, por meio da sua força 

visual, para finalmente apontar as noções de sobrevivência da imagem de Didi-huberman. 

 

Mito como acontecimento do mundo: a poética de Murilo Mendes 

André Vinicius Lira Costa (UFRJ-HCTE) 

Uma das potências da poética de Murilo Mendes é sua articulação, na literatura brasileira 

moderna, com o mito. O mito corresponde a um modo próprio de compreensão e 

constituição de realidade que atravessa todas as sociedades: a leitura criativa do mundo, 

que se mostra em aberto, em jogo com o ser humano, este apenas mais um de seus 

elementos. A obra de todo poeta digno do nome, enquanto produtor – quem leva algo 

adiante, quem dispõe algo, ou seja, faz, em sentido originário –, estabelece um diálogo com 

a tradição literária e crítica universal a partir da ação mesma da obra de arte. A obra 

muriliana perfaz um caminho divergente ao projeto modernista inicial, que permanece 

como referência até os dias de hoje. Esse caminho é, justamente, o de compreender a 

palavra como partícipe e atuante como criação, conforme o acontecimento da linguagem 

como mito, e não apenas como vetor de comunicação, expressão estética, performance 

formal, signo vazio ou vontade de chocar. Ainda que sejam efeitos possíveis, devêm da 

fundação da palavra mítica. Desenvolveremos um diálogo hermenêutico com a poética e 

alguns poemas de Murilo Mendes, mostrando o vigor mítico de seus versos e 

encaminhamentos possíveis de entendimento das obras poéticas em geral. Além de 

indicações da própria obra, articularemos provocações de alguns pensadores, como 

Octavio Paz, Kostas Axelos, Manuel Antonio de Castro e Mircea Eliade. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Leitura de um poema de Armando Freitas Filho  

Filipe de Freitas Gonçalves (UFMG) 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma leitura e uma avaliação críticas do último 

poema do livro À mão livre (1979), de Armando Freitas Filho (1940). Para isso, fazemos 

uma análise bem próxima à textualidade do poema, procurando compreender quais são 

os elementos e as técnicas que levam à produção das tensões mais fundamentais para o 

desenvolvimento do conteúdo do texto. Fazemos também uma análise do 

desenvolvimento desse conteúdo, apreendido da análise formal, no intuito de 
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compreender o discurso que o autor veicula. Finalizamos nosso trabalho com a defesa de 

uma possível interpretação do poema, que leva em consideração não apenas os aspectos 

imanentes que vínhamos desenvolvendo, mas que procura integrá-lo num contexto mais 

amplo do desenvolvimento da cultura ocidental no século XX. Para isso, recorremos a uma 

idéia de Umberto Eco (1932-2016), apresentada no livro Apocalípticos e integrados 

(1964), segundo a qual haveria uma midcult (cultura média), distante tanto da cultura 

erudita ou popular quanto da cultura de massa. Nossa aproximação do poema de 

Armando Freitas Filho a essa idéia de Umberto Eco está fundamentada exatamente na 

análise imanente que havíamos feito do poema na primeira parte de nosso trabalho, já 

que a própria noção desenvolvida por Eco está vinculada, dentre outros fatores, à 

construção lingüística do texto. 

Alteridade e morte: a propósito de um poema de João Cabral de 

Melo Neto 

David Siqueira Fontes Neto (IFTO)  

O poema Duelo à pernambucana, de João Cabral de Melo Neto, encontra-se na coletânea 

Escola das Facas. O poema estabelece um ponto de partida para o questionamento da 

poética de João Cabral de Melo Neto, propondo-lhe uma perspectiva de leitura poucas 

vezes sucedida em sua vasta fortuna crítica. O percurso hermenêutico é que conduz o 

questionamento suscitado na obra, de tal maneira que, por esta ocasião, tornam-se 

escusadas as prerrogativas da crítica histórico-social tantas vezes recorrente no embate 

com a obra literária, sendo esta a vocação da crítica literária brasileira. A poética de João 

Cabral de Melo Neto, em toda sua obra, traz à baila do questionamento a própria 

construção da poesia e do poético. Em se propor os caminhos da hermenêutica como 

resposta ao chamado que há na poesia de João Cabral, pretende-se, mais vez, reabitar a 

experiência desse fazer poético autoconcretizante. No que concerne à questão temática, 

dois pontos nos interessam, pois parecem coincidir para o mesmo destino. O primeiro, 

trata da presença da morte, posto que em João Cabral a morte, ainda que estreitamente 

ligada aos desdobramentos da fome, da miséria e da inclemência da natureza, nem sempre 

refere-se ao fim da existência biológica, mas à própria condição de possibilidade de 

existência do ser e da vida, de tal maneira que morte e vida se tornam indissociáveis, 

muitas vezes indistinguíveis, em sua obra; o segundo, por sua vez, liga-se à questão do 

diálogo entre as alteridades, isto é, com o outro, que, no caso de João Cabral, não 

estabelece um fio dicotômico, mas a engenhada edificação do uno, da unidade na 

elaboração poética. 
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Os escólios de um panegírico seiscentista: notas de uma ou para 

uma leitura? 

Raeltom Santos Munizo (UESB)  

Marcello Moreira (UESB) 

O objetivo deste trabalho é analisar os escólios de um panegírico atribuído ao fidalgo 

Manoel Botelho de Oliveira, o qual foi produzido, provavelmente, em meados do século 

XVII, e que foi publicado em 1705, em Música do Parnasso, juntamente com outros poemas 

também atribuídos a esse artífice. Os escólios são notas breves e objetivas dispostas nas 

laterais dos textos aos quais remetem. Essas anotações possuem um aspecto paratextual, 

pois aludem a acontecimentos históricos, políticos e sociais representados no panegírico. 

Elas também se caracterizam como comentários, uma vez que evidenciam um tipo de 

leitura efetuada, assim como certa intenção do comentador em esclarecer e guiar o leitor 

ao prescrever uma determinada leitura, a qual ele julga decorosa ao sentido primeiro do 

poema. Tal comentário é, de certo modo, decoroso à matéria histórica e heroica do poema 

panegirical e, por isso, é um dispositivo textual que retifica a verossimilhança do gênero. 

Outra característica interessante dos escólios desse panegírico de Manuel Botelho de 

Oliveira é o fato de eles evidenciarem a ordenação dos loci ou lugares-comuns do gênero 

panegirical, instituídos pela preceptiva retórico-poética. Ademais, os escólios desse 

panegírico, os quais poderiam ter sido escrito pelo autor, pelo editor ou por outra pessoa 

qualificada, são responsáveis pela constituição de um sentido não somente das estrofes 

às quais aludem, mas também das outras estâncias do poema laudatório, uma vez que 

algumas notas fazem remissão a outras; logo, o sentido por elas produzido se estabelece 

por sua inter-relação. Portanto, os escólios desse panegírico seiscentista se caracterizam 

como dispositivos textuais que evidenciam e prescrevem um juízo de recepção.  
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GT 4: Aspectos Sonoros da Linguagem 

Coordenadoras: Profa. Dra. Leandra Antunes (UFOP); Profa. Dra. Adriana Marusso 
(UFOP) 

 

18/10 – Sala I-36 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Certeza e incerteza: aspectos prosódicos da expressão de afetos 

sociais em diversas situações discursivas  

Leandra Batista Antunes (UFOP) 

Os afetos sociais são investigados em situações discursivas a fim de verificar tanto a sua 

produção quanto a sua percepção. No português brasileiro, muitos afetos sociais foram 

pesquisados no que se refere aos seus aspectos prosódicos, presentes em situações de 

práticas discursivas diversas No que se refere à frequência fundamental, intensidade, 

duração e, mais recentemente, qualidade de voz, as pesquisas desenvolvidas mostraram 

que esses aspectos prosódicos mudam na expressão de diferentes afetos sociais. Com o 

objetivo de fazer uma retomada de pesquisas que abordaram a produção prosódica da 

certeza e da incerteza, e comparar resultados de expressão desses afetos sociais em 

diversas práticas discursivas, será feito um levantamento das características prosódicas 

relevantes na diferenciação entre certeza e incerteza nos trabalhos de Azevedo (2007), 

Silva (2008), Oliveira (2011), Antunes, Aubergé e Sasa (2014), Lataliza (2015), Antunes e 

Aubergé (2015) e Antunes e Oliveira (em andamento). As diferenças apontadas entre 

certeza e incerteza, tais como tempo de latência (tempo de demora para troca de turno 

entre interlocutores, maior na incerteza), movimento final de frequência fundamental 

(que pode ser ascendente ou descendente, sendo que o ascendente aparece apenas em 

incerteza), tessitura de frequência fundamental (diferença entre o valor máximo e o 

mínimo, sendo as maiores diferenças as da incerteza), duração (maior tempo de 

expressão na incerteza, fala mais lenta na incerteza), são mencionadas em todos os 

trabalhos que investigaram esses afetos sociais. No entanto, em diferentes situações 

discursivas, esses aspectos prosódicos podem se revelar menos ou mais importantes. No 

caso de respostas a perguntas factuais, o tempo de latência é um aspecto bastante 

consistente para diferenciar certeza e incerteza. No caso de respostas a jogos, no entanto, 

o tempo de latência não pode ser muito longo, mas o movimento final de frequência 

fundamental ascendente é bastante utilizado para marcar incerteza. 
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O papel da prosódia na expressão da certeza e da incerteza em 

Português Brasileiro: respostas ao questionário ALiB em capitais 

do norte, nordeste e sul do Brasil  

Linda Desirée Pires Fernandes (UFOP) 

Muitos fatores contribuem para a construção de sentido no discurso. Trabalhos como este 

oferecem dados sobre características prosódicas a serem mais profundamente 

explorados como fatores que influenciam essa construção de sentido, são exemplos 

dessas características: tempo de latência e dados de frequência fundamenta, os 

consideramos e analisamos aqui. Certeza e incerteza são atitudes proposicionais que 

compõem os afetos sociais e participam da construção de sentidos. São atitudes utilizadas, 

com frequência, em situações de pergunta e resposta. Para entender o papel da prosódia 

na construção de sentidos de certeza e incerteza em respostas dadas ao questionário do 

ALiB, investigamos como um homem e uma mulher de quatro cidades diferentes no Brasil 

(Recife, Belém, Porto Alegre e Curitiba) expressavam certeza e incerteza. É importante 

destacar que esse projeto tem como corpus respostas espontâneas que possibilitaram 

verificar diferenças relevantes entre essas atitudes. Fatores como o tempo de iniciar a 

resposta, ou a variação melódica (tessitura), se mostraram como distintivos para a atitude 

de certeza e de incerteza. Notamos algumas diferenças na expressão dessas atitudes entre 

as cidades analisadas, mas, ainda assim, o mais concreto a se concluir é que existem 

diferenças claras entre sentenças certas e sentenças incertas – fato verificável se 

compararmos com estudos realizados em outras regiões e até em outras línguas –, 

facilmente identificadas em análises perceptivas e comprovadas em análises acústicas. 

Conclui-se, portanto, que a prosódia, considerada o modo como se diz algo, é parte 

fundamental do discurso, apresentando-se como particularidade distintiva na interação 

verbal. 

 

A prosódia na expressão dos afetos sociais no discurso de 

apresentadores de telejornais sensacionalistas 

Naaman Mendes Lataliza (UFOP) 

 

É sabido que a construção do sentido na interação verbal é feita pelos itens lexicais 

escolhidos, pelos interlocutores nela envolvidos e pelo contexto que a define. Entretanto, 

não se pode ignorar que a construção do sentido, além dos fatores mencionados, depende 

dos afetos sociais dos falantes e da prosódia utilizada por eles para demonstrá-los. Muitas 

vezes, a intenção do locutor é determinada pelo seu estado afetivo e um dos recursos que 

o falante tem para expressar tal estado é a prosódia (ANTUNES; AUBERGÉ; SASA, 2014). 

Pensando-se que toda enunciação é composta por enunciados, intenções e condições para 
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atingir determinados objetivos (KOCH, 1997), o trabalho aqui proposto pretende 

entender e analisar as táticas prosódicas utilizadas pelos apresentadores de telejornais 

sensacionalistas para cativar o público alvo. Sensacionalistas são os telejornais que 

provocam sensações nos telespectadores (ROTHBERG; CAMARGO, 2013), que tornam 

sensacional um fato jornalístico que, em outras circunstâncias editoriais, não mereceria 

esse tratamento, que extrapolam o real e superdimensionam o fato por meio de tons 

escandalosos e espalhafatosos e cuja apresentação é chocante, exigindo envolvimento 

emocional com o público. (AGRIMANI, 1995). Valer-se-á, nesse projeto, dos programas 

Cidade Alerta, transmitido pela Rede Record de Televisão, e Brasil Urgente, transmitido 

pela Rede Bandeirantes, ambos disponíveis no site de compartilhamentos de vídeos 

Youtube, para verificar o papel da prosódia (no que se refere à entonação e a propriedades 

do ritmo da fala) como uma das pistas para a construção do discurso afetivo de 

apresentadores desses telejornais, bem como o sentido das atitudes / crenças do locutor 

da notícia. A língua é aqui entendida como o espaço da interação, assim sendo, dentro dos 

textos / discursos construídos, estão as proposições realizadas, assim como estão as 

crenças, intenções, atitudes dos sujeitos participantes do discurso, incluindo a própria 

identidade dos envolvidos no processo de enunciação. 

 

Os afetos sociais de fala na persuasão no discurso religioso 

neopentecostal 

Cristiane Navais Alves (UFOP) 

Este trabalho tem por finalidade mostrar a contribuição dos afetos sociais de fala para a 

persuasão no discurso religioso neopentecostal. Tomamos o discurso como uma função 

social da linguagem, ou seja, como a necessidade do homem em comunicar e estabelecer 

relações variadas com o objetivo de interagir socialmente por meio do discurso (KOCH, 

2002). Em um discurso como as pregações religiosas através de sermões os locutores 

cativam grande parte de seus fiéis através do discurso oral, valendo-se da prosódia para 

tirar o ouvinte da posição de “escutador” e fazendo-o “assimilador”, expressando suas 

atitudes, emoções e intenções. Além de mostrar a contribuição significativa da prosódia 

na construção das situações orais de comunicação e pelo fato de a análise da mesma ser 

pouco contemplada em trabalhos sobre discursos orais persuasivos, este trabalho 

ressalta a importância em destacar a projeção do discurso da oralidade de líderes 

religiosos brasileiros de grande destaque na mídia, devido ao crescente aumento de seus 

fiéis evangélicos no Brasil nos últimos anos. Os sujeitos para análise são Romildo Ribeiro 

Soares, conhecido como missionário R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da 

Graça de Deus e Valdemiro Santiago de Oliveira, conhecido como apóstolo Valdemiro 

Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. O primeiro apresenta o único 

programa evangélico transmitido em horário nobre da televisão brasileira, Show de fé, 
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exibido pela TV Band, enquanto o segundo aluga horários na Rede TV e Band. O corpus foi 

coletado através do site www.youtube.com.br onde encontram-se disponíveis vídeos dos 

cultos que foram conduzidos por esses dois líderes e transmitidos ao vivo na TV aberta. 

Feita a seleção, iniciamos a análise acústica do corpus editados e analisados no programa 

PRAAT® por meio do qual temos as medidas da frequência fundamental (obtida em Hz), 

duração (obtidos em segundos - s), intensidade (dada em decibéis - dB). 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

O que que eu tenho a ver com Cuba?: o papel da prosódia na 

expressão da ironia no discurso político 

Leandro Moura (UFOP) 

 

A prosódia, entendida como um componente linguístico que diz respeito às variações de 

melodia, de ritmo, de intensidade e de duração (CRYSTAL, 1969), desempenha diversas 

funções na língua. Uma delas, a função atitudinal, seria aquela responsável pelo 

reconhecimento do comportamento do falante em relação ao outro. Os estudos 

prosódicos ganharam espaço no cenário linguístico nas últimas décadas e, mais 

recentemente, a prosódia dos afetos sociais tem chamado a atenção dos prosodistas. 

Desse modo, este trabalho tem por objetivo investigar quais as contribuições da prosódia 

na expressão da ironia em debates político-eleitorais. Assim, pretendemos mostrar o 

papel argumentador da prosódia nessas situações discursivas, junto às construções 

retóricas dos políticos. Para isso, apresentamos um estudo acústico, observando como a 

frequência fundamental (F0), a duração e a intensidade se comportam na expressão da 

ironia em enunciados extraídos de quatro debates dos principais candidatos ao governo 

de Minas Gerais nas eleições de 2014. A fim de atingir nosso objetivo, foram realizadas 

medições nos pontos globais de F0¬¬ ¬e nos movimentos melódicos finais e de ênfase; 

para a duração, calculamos as taxas de articulação e de elocução, além da duração média 

das pausas e das sílabas pretônicas e tônicas finais dos enunciados; quanto à intensidade, 

medimos apenas a média desse parâmetro em cada sentença analisada. Nossos resultados 

nos mostraram que os locutores fazem ajustes nesses parâmetros prosódicos durante a 

expressão atitudinal, e esses ajustes funcionam como nuances que dão forma à ironia. Vale 

pontuarmos que não foi encontrado um único padrão prosódico a ser seguido na 

expressão dessa atitude. Entendemos, portanto, que os locutores adotam estratégias 

individuais na expressão da ironia, ora aumentando, ora diminuindo os valores de F¬0, a 

velocidade de fala e a intensidade, além de usarem outros elementos prosódicos, como o 

riso, para corroborar a construção de sentido irônico. 
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Análise da dispersão e variabilidade vocálica em inglês britânico e 

português brasileiro: um estudo de caso 

Adriana Marusso (UFOP) 

Este estudo analisa acusticamente a dispersão e variabilidade vocálica em inglês britânico 

e em português brasileiro à luz da Teoria de Dispersão Vocálica (LILJENCRANTS; 

LINDBLOM, 1972). Para a comparação dos dois sistemas, foram escolhidas as sete vogais 

do inglês mais próximas das vogais do português em termos articulatórios, acústicos e 

auditivos. A Teoria de Dispersão Vocálica prevê que sistemas com um número maior de 

vogais apresentam menor variabilidade e as vogais tendem a ocupar posições mais 

periféricas. Entretanto, nos nossos dados verifica-se o contrário: a realização fonética das 

vogais do inglês apresenta maior variabilidade que as do português e sua distribuição no 

espaço vocálico é menos periférica, cobrindo uma área menor que as do português. Para 

ter certeza sobre essas observações, foram também medidas as outras quatro vogais do 

inglês que não tinham sido comparadas com as do português, completando dessa forma 

todo o sistema vocálico dessa língua, e o quadro observado previamente se manteve: há 

grande variabilidade vocálica com áreas pouco definidas para cada vogal e mesmo com o 

quadro completo das onze vogais não há expansão da área ocupada. Nossos resultados se 

alinham com alguns trabalhos que questionam a comprovação empírica das predições da 

Teoria de Dispersão Vocálica (BRADLOW, 1995; MEUNIER et al., 2003; RECASENS; 

ESPINOSA, 2009). Por outro lado, levanta-se a hipótese que os sistemas vocálicos do 

inglês e português estejam parcialmente instáveis atualmente, entretanto, esse modelo 

teórico não captura tais fatos por estar mais pautado em fonemas estanques que em 

alofones variáveis. Futuramente, pretende-se analisar esses fatos através de uma 

abordagem teórica que entenda as línguas como sistemas dinâmicos e complexos (ELLIS; 

LARSEN-FREEMAN, 2009). 
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GT 5: Contradições no ensino de língua portuguesa e de literatura 

Coordenadoras: Profa. Dra. Ivanete Bernardino Soares (UFOP); Profa. Viviane Andrade 
(Mestranda POSLETRAS-UFOP) 
 

18/10 – Sala I-38 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

‘Motivação para pesquisa’ e ‘condições de trabalho do pesquisador’: 

levantamento de algumas tendências em dissertações e teses na 

área do letramento, leitura e educação do campo 

Marina de Souza Jacob (UEMG) 

A Educação do Campo é um movimento que ganhou força principalmente após a década 

de 90, com lutas dos trabalhadores do campo e setores universitários que reivindicam 

pautas de direitos sócio-educativos aos indivíduos pertencentes ao meio campesino. Os 

trabalhos acadêmicos se intensificaram principalmente após as Conferências Nacionais 

pela Educação do Campo nos anos de 1998 e 2004. Os temas leitura e letramento na escola 

do campo aos poucos têm ocupado a atenção dos acadêmicos, embora os trabalhos ainda 

não figurem como principal mira das universidades. Neste sentido, reunir estudos acerca 

desta temática ao verificar o andamento de pesquisas torna-se importante para saber os 

enfoques e enquadramentos dos olhares dos pesquisadores sobre tão importante área. O 

trabalho aqui exposto trata-se do andamento de uma pesquisa de Mestrado no Programa 

de Pós-graduação FAE/ UEMG cujo objetivo é reunir tendências das pesquisas. Nosso 

enfoque nesta apresentação será as motivações para pesquisa e as condições do trabalho 

do pesquisador presente em sete dissertações ou teses entre os anos 2007 a 2012. Com 

este olhar objetivamos mostrar como os pesquisadores justificam sua força de pesquisar 

bem como as condições com que entram nas salas de aula do campo, principalmente com 

relação ao conteúdo de Língua Portuguesa. 

 

Análise do discurso em sala: visando ao processo crítico-

emancipatório dos estudantes através do ensino de língua 

portuguesa. 

Ariana de Carvalho (UFMG) 

As discussões atuais sobre o ensino/aprendizagem de línguas culminam para uma 

perspectiva emancipatória do ser humano. No entanto, apesar de as teorias denominadas 



 

85 

 

críticas e das ciências sociais apresentarem contribuições teórico-reflexivas para que essa 

perspectiva seja concretizada, vê-se pouco avanço na constituição de uma abordagem de 

língua/linguagem no contexto escolar que atenda a uma perspectiva emancipatória de 

fato. Diante disso, a necessidade de se propor intervenções é grande e urgente. 

Pretendendo colaborar para o ensino de língua materna, a partir de uma ação 

metodológica interventiva, o objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta de 

aplicação das contribuições da Análise Crítica do Discurso nas aulas de Língua Portuguesa, 

visando à formação de alunos enquanto agentes da sociedade. Para isso, recorrendo aos 

apontamentos teóricos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 2000) e às 

teorias da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992; 1995; FAIRCLOUGH; WODAK, 

1997; PEDRO, 1997), numa perspectiva de comparação, este trabalho teve por objetivo 

geral defender a proposta de aplicação da análise do discurso na sala de aula de Língua 

Portuguesa. A proposta apresentada se justificou e se justifica em razão das necessidades 

colocadas pelos PCN de desenvolvimento de um ensino mais reflexivo e voltado para o 

social. Como objetivo específico, propôs-se discutir a abordagem discursiva na sala de 

aula como um processo social crítico-emancipatório dos estudantes. A fim de contribuir e 

dar suporte aos professores de língua materna, buscou-se exemplificar uma proposta de 

trabalho, apresentando a análise discursiva de uma letra de música que servirá como 

atividade norteadora para a prática em sala de aula. É esperado que com as reflexões 

suscitadas por este trabalho, os professores passem a focar a linguagem a partir de seus 

usos sociais, revelando o que está por detrás do discurso na concepção da opacidade da 

língua. 

 

Os mapas conceituais como estratégia metodológica para promover 

o letramento digital 

Lucas Mariano de Jesus (UFL) 

Os recursos tecnológicos e suas potencialidades transformaram, de modo geral, a forma 

de vida de várias pessoas. Como consequência, nos dias atuais, esses aparatos são 

inseridos de forma espontânea em nossas práticas sociais. No entanto, utilizá-los na 

escola como recurso metodológico a fim de possibilitar o desenvolvimento de práticas de 

leitura e de escrita ainda é um grande desafio, o que impacta na formação do aluno para 

os multiletramentos e, de maneira específica, no letramento digital. Xavier (2002) aponta 

que ser letrado digitalmente requer modificações diante dos modos de ler e escrever, 

visto que no ambiente digital iremos utilizar a tela como suporte. Assim, é necessário que 

todos os envolvidos no processo de ensino de língua materna se apropriem de novas 

modalidades de aprendizagem, pois conforme, Coscarelli (2005) o computador por si só 

não irá efetuar mudanças na concepção de aprendizagem que a maioria das escolas possui 

atualmente. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de 
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pesquisa sobre o letramento digital, desenvolvida no âmbito do PIBID/UFLA/CAPES, e a 

partir disso discutir os impedimentos e as implicações que o trabalho com a tecnologia 

com foco no ensino de língua portuguesa têm encontrado nas escolas. A investigação geral 

buscou discutir em que medida a elaboração de fanfictions, a construção de infográficos e 

a elaboração de mapas conceituais podem contribuir para o desenvolvimento da 

proficiência leitora dos estudantes. O recorte feito se refere a última etapa do processo, a 

qual teve como foco a elaboração de mapas conceituais a partir da ferramenta cmap tools. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

Quebrando barreiras, ampliando visões: o ensino de língua 

portuguesa a partir da concepção de gramática reflexiva.  

Welber Nobre dos Santos (UNIMONTES) 

O presente trabalho tem como principal objetivo possibilitar uma série de reflexões 

acerca do ensino de língua portuguesa a partir da concepção de gramática reflexiva, assim 

como discutir sobre a importância de se repensar sobre a funcionalidade e a relevância 

do trabalho com a norma gramatical na sala de aula. A fim de alcançar tais objetivos de 

pesquisa, nos apoiaremos em autores tais como: Silva (2003), Travaglia (2002), Neves 

(2003), e outros autores que podem vir a surgir conforme as necessidades desta pesquisa. 

Nesta investigação, parte-se do pressuposto de que o ensino de gramática na sala de aula 

se torna produtivo a partir do momento em que o aluno é instigado a refletir sobre as 

normas gramaticais a partir dos fenômenos linguísticos que são oriundos do uso que os 

falantes fazem da língua. Considerando-se assim que, a norma não deve ser desprezada, e 

sim refletida, para que ocorra um trabalho eficaz no que concerne ao ensino de língua 

portuguesa. Esta pesquisa é de cunho estritamente bibliográfico, visto que constará de 

reflexões teóricas sobre a temática que será abordada. Tal proposta de investigação 

justifica-se no sentido de contribuir com os estudos já realizados na área, assim como 

auxiliar os professores de língua portuguesa no que diz respeito à sua prática docente em 

sala de aula. Também há uma motivação pessoal e profissional, visto que há uma 

pretensão de continuidade nos estudos acerca do tema explorado nesta proposta de 

pesquisa. 
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Novas perspectivas para o ensino gramatical em sala de aula 

Míriam Lúcia Barbosa (UNOPAR) 

A gramática na atualidade – sendo o estudo da linguagem através da contextualização – 

induz a tudo e a qualquer coisa que traz informação e faz comunicação, tornando assim a 

gramática como constituidora e, portanto como importante e não secundária. O objetivo 

deste artigo foi de refletir sobre a relevância do ensino gramatical e suas implicações na 

aprendizagem da Língua Portuguesa, além de identificar as formas de ensino gramatical 

em salas de aulas do Ensino Médio de escolas públicas. Certamente, a maior dificuldade 

do professor é deparar com a diversidade de perfis de alunos que não tem a mesma 

bagagem cultural e educacional de outros, assim não existe como padronizar o ensino 

gramatical. Aplicou se então questionários aos professores de Língua Portuguesa de oito 

escolas públicas da cidade de Sete Lagoas/MG, sobre a forma de ensino gramatical. Além 

disso, utilizou-se de questionários com alunos de Ensino Médio retorquindo-os a opinar 

sobre o método de ensino gramatical. Para Luft (2008, p. 45) esclarece que “num tal 

ensino gramaticalista, nem ao menos se ensina a gramática vigente, e sim fragmentos de 

uma língua arcaizada. Obriga-se o aluno a lidar com formas mumificadas, em vez de lhe 

mostrar a beleza, o interesse, a emoção e o valor da coisa viva, que lhe seria bem mais 

útil”. Dessa forma os resultados obtidos identificam práticas gramaticais que excluem as 

“novas” formas de comunicação, além disso, os professores ensinam gramática nos 

moldes tradicionais fazendo das aulas chatas e desempenhando um papel de maus 

protagonistas junto a seus alunos. 

 

O trabalho com variação linguística no ensino de língua portuguesa 

em escolas públicas do município de Mariana e Ouro Preto: 

discurso, teoria e prática 

Viviane de Andrade Soares (UFOP) 

Esta comunicação tem como propósito expor o anteprojeto “O trabalho com variação 

linguística no ensino de língua portuguesa em escolas públicas no município de Mariana, 

MG: discurso, teoria e prática” apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Estudos da Linguagem DELET/UFOP. O objetivo da pesquisa é investigar o ensino-

aprendizagem da variação linguística em escolas pública e particular, nas cidades de 

Mariana e Ouro Preto. A hipótese que subjaz esta pesquisa é a de que as diferentes formas 

de manifestações linguísticas, embora tratem de um fenômeno comum, são ignoradas no 

âmbito escolar. 
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19/10 – Sala I-38 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Ensino de literatura: fragmentação e recortes 

Anna Luísa da Paixão de Paula (UNIMONTES) 

Incontestável é a importância do texto literário para a ascensão e o desenvolvimento do 

ser humano, que adquire através da leitura a oportunidade de ampliação de seus 

conhecimentos intelectuais e humanísticos. A escola de educação básica possui um papel 

fundamental no que concerne a apresentação da literatura, leitura e/ou escrita aos 

indivíduos. Por este motivo torna-se importante e necessária a discussão acerca de como 

esse processo de ensino e transferência vem ocorrendo. É sabido que dentro das escolas 

são utilizados os livros didáticos, um dos suportes necessários para a exposição das 

disciplinas com maior facilidade aos alunos, mas há algum tempo vem se discutindo a 

fragmentação literária presentes nestes livros. Com isso, este trabalho busca discutir e 

ressaltar que muitas vezes a literatura é recortada, resumida, adaptada ou até mesmo 

traduzida de forma a se tornar mais “adequada” ao nível dos estudantes. Nestes moldes 

impostos pelas instituições de ensino, podem-se ocorrer prejuízos acerca do aprendizado 

e o desenvolvimento dos alunos, que apresentam, entre outras características, o 

desinteresse ou o desestimulo pela leitura e compreensão das obras literárias como um 

todo, por muitas vezes terem contato apenas com trechos desconexos das obras. Os 

estudos da Doutora Maria Amélia Dalvi, serviram como suporte para a discussão deste 

trabalho. 

 

Elas estão lá ... Pouco ou melhor bem “pouquinho” - literaturas 

africanas de língua portuguesa em livros didáticos de ensino médio 

aprovadas pelo PNLD/2015 

Rosivaldo Gomes (UNIFAP) 

Após a promulgação das Lei 10.639/03, posteriormente, ampliada na lei 11.645/08, que 

torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o 

currículo escolar brasileiro, especialmente nas áreas de educação artística e de literatura 

e história, inúmeras discussões se iniciarem, bem como várias pesquisas foram – e estão 

– sendo realizadas, objetivando mostrar a potencialidade de se trabalhar com a formação 

do leitor do texto literário africano da partir riqueza de produções literárias africanas de 

língua portuguesa e afro-brasileira. Além dessas potencialidades, a lei também permitiu 

possibilidades de abertura para discussões sobre relações étnico-raciais na escola e sobre 
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a presença do negro na formação da sociedade brasileira. Todavia, cabem as perguntas: 

Quais as coletâneas de textos/produções literárias africanas e afro-brasileiras estão 

presentem em coleções de livros didáticos do ensino médio? Qual o papel (lugar) 

reservado a esse tipo de literatura nos livros didáticos aprovados pelo PNLD/2015? 

Buscando apresentar respostas a essas questões, neste trabalho, a partir da linha de 

pesquisa Análise, estudo e construção de materiais didáticos, vinculada ao Grupo de 

pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada (NEPLA/UNIFAP/CNPq), 

objetivamos apresentar alguns dados (quantitativos e qualitativos) de análise de coleções 

didáticas de livros do ensino médio. Intentamos, a partir de uma abordagem qualitativo-

interpretativista e da análise documental das resenhas dos livros e das coleções de livros 

didáticos, apresentar um mapeamento das obras que foram escolhidas pelos autores das 

coleções aprovadas para compor o material textual de literatura africana de língua 

portuguesa. Além disso, nos propormos discutir se os textos escolhidos são de autores 

representativos de diferentes literaturas (angolana, moçambicana, cabo-verdiana, entre 

outras) ou se há um predomínio de um tipo especifico. Como aporte teórico, nos baseamos 

em Filho (2004), Santos (2009), Candido (1995), Fonseca (2008), Sarteschi (2011) e 

Macedo (1995) que tratam sobre literatura e literatura africana de Língua Portuguesa. 

 

Para além dos livros didáticos e paradidáticos: a literatura 

infantojuvenil sobre moda como ferramenta pedagógica em sala de 

aula 

Christine Ferreira Azzi (IBRAM/Minc) 

O presente trabalho pretende refletir sobre as possibilidades pedagógicas de livros sobre 

moda dirigidos ao público infantil e editados no Brasil nos últimos dez anos, como parte 

de uma pesquisa realizada no âmbito de estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Ouro Preto. Assim, à luz do pensamento de teóricos como 

Walter Benjamin, Gilles Lipovetsky, Peter Hunt, Sophie Van der Linden, Marisa Lajolo e 

Regina Zilberman, como também das teorias da multimodalidade (Gunther Kress e van 

Leuween) e dos multiletramentos (Bill Cope e Mary Kalantzis, Roxane Rojo), propõe-se o 

diálogo entre literatura e público infantil por meio do uso de livros de moda para crianças 

nas práticas educativas em sala de aula. Na contemporaneidade, o trabalho de mediação 

literária busca promover o diálogo entre crianças e livros, em suas múltiplas linguagens, 

de forma participativa. Assim, a pesquisa procura destacar as potencialidades da 

literatura infantojuvenil (LIJ) como ferramentas pedagógicas que vão além do universo 

dos livros didáticos e paradidáticos, a fim de abordar temas relevantes presentes no 

cotidiano de jovens leitores. Para tanto, apresenta-se como recorte os livros para crianças 

que apresentam a temática da moda, e seu uso em práticas que aliam reflexão crítica à 

materialidade da roupa. Dessa forma, as roupas e a cultura de moda emergem como ponto 
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de partida para a reflexão sobre diferentes áreas do conhecimento, como história da 

moda, história cultural, sustentabilidade, consumismo, fazeres manuais, padrões de 

beleza, diversidade cultural e de gênero. O conjunto de livros selecionados para esse 

estudo permite-nos vislumbrar obras que aliam o caráter estético e literário a elementos 

informativos e pedagógicos do texto, apontando caminhos para o professor mediador 

fazer uso da LIJ como instrumental dinâmico e comprometido com a formação de leitores. 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Poesia: sua importância enquanto perspectiva (des)construtiva 

para a aula de língua portuguesa 

Glauber Mizumoto Pimentel (UERJ) 

Inicialmente, este trabalho tem como diretriz a seguinte questão: em que sentido a poesia 

é fundamental no processo de ensino da língua portuguesa para os alunos do ensino 

médio? Tendo em vista, a poesia como um apelo primordial e, até mesmo, fundador do ser 

humano em sua existência para com a linguagem, objetiva-se, aqui, traçarmos alguns 

pontos que possam salientar a importância deste caráter essencial da linguagem em 

comparação a uma perspectiva de ensino que, normalmente, prioriza a leitura de poesia 

e, assim, a própria criação literária como meros articuladores comunicativos de uma 

língua. Sem desconsiderar uma ou outra metodologia - mas que, em grande parte, se pauta 

na utilização de poemas como ilustradores deste caráter comunicativo da língua – 

focaremos, assim, não, necessariamente, numa proposta pedagógica, mas, sim, em 

algumas possibilidades que refletem a devida relevância da poesia no que diz respeito à 

sua essência constitutiva enquanto linguagem, e como devemos (re)dimensioná-la no 

processo educacional, pensando, assim, nas suas implicações filosóficas, políticas e 

sociais. Pois, além do seu apelo comunicativo, a língua não só se dá pela "autoridade da 

asserção" e/ou pelo "gregarismo da repetição", para falarmos com Roland Barthes, mas, 

também, pela sua "trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a 

língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem"(...), 

conforme o célebre semiólogo bem apontou, ao abordar sobre a dimensão potencial da 

literatura, na sua histórica Aula inaugural, no Colégio de França em 1977. Num plano 

geral, tentaremos, pois, situar/comparar as possíveis sugestões a serem aqui 

apresentadas em relação ao que se tem trabalhado como prática pedagógica do ensino de 

língua portuguesa no que concerne à literatura – em específico, a poesia. Para isso 

teremos como base alguns poemas, poetas, teóricos/teorias da linguagem, e experiências 

em sala de aula que nos auxiliarão para o desenvolvimento deste trabalho. 

 



 

91 

 

O poeta e o professor: aproximações entre a poesia de Manoel de 

Barros e o espaço para a poesia em sala de aula 

Jose Luís Marques López Landeira (ISITEC) 

Este trabalho desenvolve-se a partir de uma questão subversiva: aproximar os processos 

de enunciação poética da obra de Manoel de Barros do fazer metodológico do professor 

que trabalha poesia.  Muitos estudos apontam que o trabalho com poesia na Escola é 

deficiente. O poema, reduzido ou (1) a uma figura quase decorativa, palco para delírios 

verbais, transmutados em um gostei ou não gostei, defendido apenas no plano emocional 

ou (2) para comprovar teses e modos de ver o mundo de outros gêneros discursivos já 

alicerçados e considerados mais sérios, nos quais se incluiria o próprio estudo do texto 

poético. Armários em que tudo cabe, os poemas perdem, muitas vezes, os seus sentidos 

como realidades que comunicam, pois a eles se atribui um tudo-comunica que é na 

verdade um comunica-qualquer-coisa e que desconsidera a relação enunciativa com o 

tempo em marcha, as incessantes variações orientadas nas mais diversas direções, muitas 

vezes contraditórias, e que afetam diretamente a identidade daqueles que enunciam. Em 

Manoel de Barros, o fazer poético considera o seu leitor como possibilidade de futuro, com 

lúcida consciência de que dele precisa para efetivar o processo enunciativo. A relação 

horizontal proposta, no entanto, não confunde as identidades: poeta e leitor não são a 

mesma instância, mas complementa-se. O convite é à cumplicidade e o compromisso 

instaurado, mais do que com o destino, é com a caminhada. Ali se constrói o eu, ser de 

possibilidades. O olhar para o ínfimo, característico do estilo do poeta, valoriza as relações 

que se estabelecem, a todo instante, entre os marcos da caminhada. Argumentar foge à 

lógica instituída, mas essa fuga faz-se pelo profundo conhecimento da realidade em que o 

poeta se assume como voz. Essa análise da enunciação poética da obra de Manoel de 

Barros pode construir importantes aproximações ao fazer metodológico do professor. 

 

Literatura de cordel: os efeitos conquistados através dessa arte 

Patrícia Gonçalves soares (UNIMONTES) 

Este trabalho tem por objetivo narrar a experiência obtida pelo trabalho de produção e 

análise de textos da literatura de cordel por professores, e alunos atendidos pelo PIBID 

(Programa Institucional de bolsas de Iniciação à docência) em uma escola estadual da 

cidade de Montes Claros Norte de Minas Gerais, especificamente no subprojeto Letras a 

Mais a fim de discutir a literatura de cordel como meio de expressão cultural, política e 

social que abrange sentimento e oralidade. O programa oferece aos docentes a 

oportunidade de planejar, elaborar e executar trabalhos com o universo da literatura de 

cordel e proporciona a melhoria em aspectos como oralidade, escrita e leitura. A arte 

literária aproxima o aluno da realidade, mas com uma visão diferente da que o mesmo 
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possui do meio social. A cultura advinda do acesso a este tipo de literatura permite que os 

discentes tenham uma nova maneira de lidar com dificuldades e problemas vivenciados 

no dia a dia. A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, tendo como 

embasamentos teóricos os estudos de Maria Stella Bresciani, na área da história da 

literatura de cordel. Nessa perspectiva, a proposta deste trabalho se limita a compreender 

a possibilidade de perceber que os alunos precisam ser indagados e instigados a trabalhar 

com algo desafiador. Os trabalhos realizados pelos discentes sobre a literatura de cordel 

serviram para mostrar que o meio cultural e social em que os alunos estão inseridos, 

precisam ser trabalhados de maneira que eles possam expor suas ideias, e trabalhar com 

elas de maneira dinâmica e inclusiva. 

 

Experiências didáticas em estilística: contribuições para o ensino 

de língua portuguesa 

Rony Petterson Gomes do Vale (UFV) 

Embora alguns possam considerar a Estilística uma área “moribunda” da Linguística, 

subsumida por outras como, por exemplo, a Análise do Discurso, nossas experiências com 

alunos de Letras parecem apontar para outro caminho: o de que a orientação estilística 

de interpretação de fatos da língua ainda pode contribuir para o ensino de português. 

Assim, esse trabalho apresenta uma reflexão sobre práticas de ensino de Língua 

Portuguesa articuladas com preceitos teóricos e analíticos da Estilística e desenvolvidas 

durante a disciplina “Estilística do Português” do Departamento de Letras – UFV. Tais 

práticas foram propostas como modo de avaliação a alunos do 9º período do curso de 

Letras. Como objetivo, cada aluno deveria ministrar uma aula sobre diferentes tópicos de 

Língua Portuguesa, tendo como orientação as contribuições múltiplas da Estilística para 

o ensino de língua, apresentadas e debatidas durante a disciplina. De um modo geral, o 

que se viu foram maneiras criativas e funcionais de tratar algumas problemáticas do 

ensino de língua, como, por exemplo: as diferenças dialetais e sua estilização em 

diferentes gêneros textuais; o preconceito linguístico e o politicamente (in)correto; a 

gramática normativa versus o entendimento da licença poética; etc. Desse modo, o que 

trazemos, aqui, é uma síntese acrescida de reflexão crítica sobre essas experiências, que, 

a nosso ver, podem servir de modelo (ou motivação) a outros professores para 

encontrarem suas próprias soluções didáticas a partir dos preceitos da Estilística. 
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20/10 – Sala I-38 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

A importância do professor no processo de aproximação entre 

aluno e literatura na biblioteca escolar 

Gisleine de Oliveira Tenório (UEL) 

Este artigo apresenta reflexões sobre a importância de se formar leitores literários no 

espaço escolar, as práticas de leitura realizadas no ambiente escolar e em seus múltiplos 

espaços de promoção à leitura, apresentando a biblioteca escolar e o bibliotecário como 

parceiro do Professor de Língua Portuguesa no processo de formação de leitores. Para 

isso, abordou-se a relevância que as práticas de leitura e escrita têm em nossa sociedade, 

pois a partir delas que podemos aprimorar a formação humana, propiciando o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e conscientes de seus atos, sendo esta uma pesquisa 

bibliográfica de método documental baseada em livros teóricos e documentos oficiais 

com os objetivos de verificar como a formação do leitor deve ser realizada na sala de aula 

e na escola, apontar o valor da Literatura na formação humana e realçar o significado da 

mediação de leitura na formação do leitor. A concepção teórica está pautada em: Silva, 

Lajolo, Zilberman, Foucambert que conceituam leitura; Freire, Vygotsky e Bordini e 

Aguiar para formação do leitor. Assim, verifica-se que o professor deve utilizar o espaço 

da biblioteca e seu gestor a fim de desenvolver a leitura literária em seus alunos, sendo 

mediador na aprendizagem do aluno, estimulando-o a ser um leitor assíduo e 

apresentando-lhe literaturas que contribuam para seu amadurecimento como leitor, 

propiciando a aproximação leitor-livro. 

 

O ensino lúdico da literatura: quebrando a barreira do 

tradicionalismo 

Jenifer Jully Vilela de Oliveira (UFLA) 

Atualmente, o professor precisa “seduzir” os alunos para que se apaixonem pelo “mundo 

literário”. Dessa forma, propusemo-nos em despertar o interesse dos alunos na disciplina 

de Literatura, ensiná-los a distinguir textos literários de literatura de entretenimento e 

abordar obras clássicas e arcaicas de forma mais dinâmica. Pensando nisso, e admirando 

o universo lúdico e a disciplina literária, inserimos a ludicidade nas aulas. 

A questão a ser trabalhada é de como abordar as obras clássicas e arcaicas da Literatura. 

A resposta foi encontrada na pesquisa realizada nas obras de CEREJA, “Ensino de 

Literatura” (2005), e PASSARELLI, “Ensino e correção na produção de textos escolares” 

(2010). Apresentamos a Literatura Clássica, como a Literatura de Luís Vaz de Camões e 
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William Shakespeare, intertextualizando com entretenimentos contemporâreos que 

apresentam uma linguagem mais próxima da realidade dos estudantes. A interação foi 

feita com eles por meio de músicas, vídeos, debates, obras clássicas da Literatura em 

formato de “histórias em quadrinhos”, fornecendo materiais que possuíssem informações 

a serem absorvidas próximas a linguagem e a realidade dos alunos, tornando mais fácil a 

compreensão dos assuntos abordados. Constatamos que a Literatura trabalhada de forma 

lúdica gera mais resultados, como uma notável participação dos alunos, a melhora dos 

argumentos e interpretação, nos debates de compartilhamento dos plurisignificados dos 

textos literários e uma quantidade significativa de livros emprestados aos alunos após o 

trabalho, isso tudo, em razão de que o jogo abre espaço para os momentos de seriedade, 

enquanto o ensino rígido não abre espaço para momentos lúdicos. 

 

Interlocução pedagógica transversal: uma proposta de parceria 

entre universidade e escola na formação do revisor de textos e de 

alunos da educação básica 

Giliard Dutra Brandão (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte) 

Este trabalho objetiva-se discutir ressonâncias da (con)tradição no e do ensino de 

produção textual, no contexto da escola básica e apresentar uma proposta metodológica 

interventora nesse ensino. Para isso, parte-se de indagações como: o que diferencia 

ensinar a produzir textos e solicitar uma produção de textos? De que forma a 

universidade, sobretudo por meio do profissional de Letras, pode dialogar com a escola 

do ensino básico? Metodologicamente, optou-se pela interlocução pedagógica transversal 

entre alunos de um curso de Especialização em Revisão de Textos, de uma instituição 

privada, de Minas Gerais, e de uma escola pública da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. A coleta dos dados realizou-se na disciplina de Oficina de Revisão de Gêneros 

Didáticos, nessa especialização, juntamente à aula de produção de textos, em contexto 

específico, na escola básica. O arcabouço teórico ancora-se a estudiosos como: Bakhtin 

(2008), a partir do qual elegeu-se o conceito de dialogismo para sedimentar a noção de 

linguagem; Matêncio (2002), a partir das discussões acerca da atividade de (re)escrita; 

Marcuschi (2008), o qual se debruça em questões sobre o funcionamento dos gêneros 

textuais na escola; e Rojo (2009), autora que discute a importância do multiletramento 

para o ensino de língua portuguesa. Os resultados revelam a importância da reescrita na 

atividade de produzir textos, mas também da utilização de recursos tecnológicos para o 

engajamento dos alunos, de ambos os contextos, para a construção de habilidades e 

competências, ora como sujeito revisor de textos em formação, ora como sujeito aluno. 

Finalmente, aponta que a parceria universidade-escola vislumbra possibilidades reais 

para um trabalho pedagógico produtivo.  
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O papel da injutividade e dos recursos psicológicos no texto 

publicitário: análise de caso em turmas do fundamental II. 

Adrielle Pereira de Souza Rezende (UFLA) 

O presente trabalho busca apresentar uma possibilidade de atuação a exploração do 

gênero publicitário, levando os alunos a desenvolverem habilidades quanto à produção e 

compreensão do mesmo, além da formação de leitores e sujeitos conscientes das 

finalidades impressas nesse gênero textual e das relações psicológicas e sócio-

interacionais envolvidas no processo. Para isso, fizemos um estudo dos conceitos 

envolvidos e posteriormente uma análise processual das atividades propostas. O trabalho 

foi dividido em quatro etapas: Apresentação do gênero; Criação; Produção; Exposição. 

Assim, além de trabalharmos o gênero, também incentivamos a criatividade. Apoiadas em 

CANO e PALMA (2012), “a escolha de se usar o anúncio impresso em sala de aula, além de 

ser um trabalho centrado em um gênero que circula nas esferas da sociedade, traz para a 

escola a possibilidade de se olhar a língua em uso em situação comunicativa específica”, 

assim, ao usar a linguagem na criação dos recursos psicológicos contribuiu-se com a 

evolução da leitura, tornando a linguagem mais aprimorada ainda no ensino básico. No 

decorrer do desenvolvimento do trabalho notamos o aumento da criticidade, 

argumentação e exploração dos elementos injuntivos nas produções escritas e orais. 

Também durante o desenvolvimento das atividades foi possível notar ainda um maior 

questionamento por parte dos alunos, não só nos temas abordados por nós, mas também 

em outros contextos escolares, como relatados por outros profissionais da escola. 
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GT 6: Desconfiando da Sociolinguística: variação, mudança, preconceito e 

ensino 

Coordenadores: Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves (UFOP); Profa. Juraci Silva (Mestranda 
POSLETRAS-UFOP) 
 

18/10 –Sala I-24(Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Crenças e atitudes linguísticas de alunos de escolas de Mariana 

(MG) 

Monyze de Souza Cunha (UFOP) 

Este trabalho se propõe a investigar as crenças e atitudes de alunos da cidade de Mariana 

(MG) no que concerne à língua portuguesa e, além disso, investigar o que os alunos 

pensam sobre a língua portuguesa; averiguar a postura dos alunos com respeito à própria 

variedade linguística; verificar se os insuficientes aproveitamento e ensino/aprendizado 

da disciplina de Língua Portuguesa estão relacionados à forma como são abordadas a 

variação linguística em sala de aula e as próprias crenças dos alunos em relação à língua. 

Será aplicado um questionário piloto em quatro escolas marianenses, duas públicas e 

outras duas da rede privada, além de serem selecionados 16 (dezesseis) alunos para 

composição da amostra dessa pesquisa. Pretende-se com os resultados, investigar sobre 

o que esses alunos pensam a respeito da língua portuguesa, se a consideram como árdua 

de ser aprendida e se a escola pode ajudá-los a ampliar sua competência em relação ao 

uso de sua própria língua. Por fim, deve-se discutir a necessidade de que o professor 

possui ao instruir e conscientizar seus alunos no entendimento de que o falante culto não 

é aquele que domina as regras da gramática tradicional e, sim, o que é consciente em 

relação à prática da variação linguística e consegue adequar-se às diferentes situações de 

interação presente no cotidiano. 

A variação linguística no ensino de Língua Portuguesa em escolas 

de Mariana (MG) 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

É sempre um desafio muito grande para o professor de língua portuguesa, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, refletir com os alunos sobre sua língua materna, 

considerando-se que os alunos já chegam à escola com capacidade de usar com razoável 

competência comunicativa o português, que é a língua materna da grande maioria dos 
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brasileiros. Sabe-se que é de importância crucial que os alunos façam uma reflexão sobre 

a língua que usam quando começam a conviver com a modalidade escrita da língua. Para 

isso, os professores precisam ter consciência do dever de desenvolver a competência dos 

alunos e ampliar-lhes o número e a natureza das tarefas comunicativas que já são capazes 

de realizar na língua oral e, depois, também, na língua escrita. Neste estudo é apresentada 

e discutida a concepção dos professores de língua materna sobre “linguagem, ensino, 

gramática e variação”. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com professores do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio das redes particular e pública da cidade de 

Mariana (MG) que possibilitam construir reflexões relativas ao impacto da teoria 

trabalhada nos cursos de formação inicial e/ou continuada de professores e da prática na 

sala de aula. Constatou-se, preliminarmente, com esta pesquisa que, embora, os 

professores de Língua Portuguesa (ex-alunos dos cursos de Licenciatura em Letras) 

tenham tido contato com questões na área da Sociolinguística, no período de formação, o 

desenvolvimento das investigações e a teoria na área da Linguística estão muito aquém 

de apresentar efeitos na prática cotidiana da sala de aula para promover uma educação 

linguística satisfatória dos alunos. 

Novas perspectivas para o ensino gramatical em sala de aula 

Míriam Lúcia Barbosa (UNP) 

A gramática na atualidade – sendo o estudo da linguagem através da contextualização – 

induz a tudo e a qualquer coisa que traz informação e faz comunicação, tornando assim a 

gramática como constituidora e, portanto como importante e não secundária. O objetivo 

deste artigo foi de refletir sobre a relevância do ensino gramatical e suas implicações na 

aprendizagem da Língua Portuguesa, além de identificar as formas de ensino gramatical 

em salas de aulas do Ensino Médio de escolas públicas. Certamente, a maior dificuldade 

do professor é deparar com a diversidade de perfis de alunos que não tem a mesma 

bagagem cultural e educacional de outros, assim não existe como padronizar o ensino 

gramatical. Aplicou se então questionários aos professores de Língua Portuguesa de oito 

escolas públicas da cidade de Sete Lagoas/MG, sobre a forma de ensino gramatical. Além 

disso, utilizou-se de questionários com alunos de Ensino Médio retorquindo-os a opinar 

sobre o método de ensino gramatical. Para Luft (2008, p. 45) esclarece que “num tal 

ensino gramaticalista, nem ao menos se ensina a gramática vigente, e sim fragmentos de 

uma língua arcaizada. Obriga-se o aluno a lidar com formas mumificadas, em vez de lhe 

mostrar a beleza, o interesse, a emoção e o valor da coisa viva, que lhe seria bem mais 

útil”. Dessa forma os resultados obtidos identificam práticas gramaticais que excluem as 

“novas” formas de comunicação, além disso, os professores ensinam gramática nos 

moldes tradicionais fazendo das aulas chatas e desempenhando um papel de maus 

protagonistas junto a seus alunos. 
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Pedagogia da variação: por um ensino de Língua Portuguesa que 

considere as diferenças 

Giselda Maria Dutra Bandoli (IFF) 

Jaqueline de Moraes Thurler Dália (IFF) 

Os PCN constituíram uma renovação curricular nas escolas brasileiras, pois propuseram 

uma nova filosofia para o ensino, este não mais pautado em saberes estáticos ou 

descontextualizados. As orientações dos PCN, anunciadas desde 1997, estão em 

consonância com postulados de vertentes linguísticas que estudam a língua em diferentes 

e reais contextos de uso, como a Sociolinguística. Alinhado a essa perspectiva linguística, 

esse documento (BRASIL, 1998, p. 82) afirma que “o estudo da variação cumpre papel 

fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas 

atividades de Língua Portuguesa”. Depreende-se então que o estudo da variação 

linguística ocupa lugar de destaque nas orientações oficiais. Na realidade, o que se 

observa, entretanto, são práticas pedagógicas que orientam o ensino de língua muitas 

vezes atreladas às orientações normativas, o que aprofunda o fosso entre a língua 

considerada padrão e a língua empregada em interações discursivas. Nesse sentido, este 

trabalho pretende apresentar uma proposta de encaminhamento de ensino de Língua 

Portuguesa para alunos do Ensino Médio, a partir da criação de um corpus onde são 

registradas amostras da fala e da escrita de habitantes da cidade de Cambuci/RJ. Objetiva-

se, com esse trabalho, estudar inúmeros dados obtidos a partir do mapeamento da 

fala/escrita, de modo que os alunos possam contrapor fenômenos linguísticos aos tópicos 

da norma padrão, destacando-se que o estudo de fenômenos linguísticos, em detrimento 

do estudo de tópicos estritamente gramaticais, promove uma educação/consciência 

linguística, o que contribui para a abolição ou minimização do preconceito linguístico em 

nossa sociedade. Como aparato teórico, recorreremos às orientações dos PCN, além de 

mobilizarmos autores que se inclinam para os estudos de cunho sociolinguístico: Bagno 

(2002, 2003 e 2011), Bortoni-Ricardo (2005 e 2009), Correa (2014), Martins, Vieira e 

Tavares (2014), Travaglia (2011), Vieira e Brandão (2013), dentre outros. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Retratos da variação tu/você em Ressaquinha (MG) 

Suelen Cristina da Silva (UFOP) 

Quando falamos da realidade pronominal em Minas Gerais, torna-se relevante citar a 

ausência da forma tu no Estado, conforme assinala os estudos de Scherre et alii (2015), 

que, ao demarcarem os usos das formas de referências ao interlocutor no Brasil, 

categorizam o falar mineiro pelo subsistema predominante “só você” e a presença do 

subsistema “você/tu sem concordância” na cidade de São João da Ponte (MG), que tem 

como fonte o estudo de Mota (2008). Partindo-se do exposto, o presente trabalho, em 

andamento, teve sua motivação decorrente da constatação do uso frequente da forma tu 

na cidade de Ressaquinha (MG). Propomos analisar a procedência da variação tu/você no 

município citado, analisando tanto os fatores linguísticos quanto os extralinguísticos que 

contribuem para o uso de uma forma pronominal em detrimento a outra. Para tal intento, 

utilizaremos amostras da língua falada, especificamente a variedade usada pelos 

ressaquinhenses, sendo 26 entrevistas guiadas por um roteiro de perguntas e por falas 

espontâneas dos moradores nativos de Ressaquinha (MG). A nossa hipótese central parte 

da premissa de que a função sujeito é a que mais favorece o fenômeno de variação na 

localidade em estudo. O aporte teórico-metodológico adotado em nosso trabalho é a 

Teoria Variacionista, considerando os pressupostos de Weinreich, Labov e Herzog (1968) 

e Labov (1972). 

O comportamento do pronome Você na fala marianense 

José Ferreira Filho (UFOP) 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

Esta pesquisa se propõe a fazer um estudo sobre a variação das formas pronominais 

você/ocê e cê na fala dos moradores de Mariana (MG). O objetivo principal é Identificar 

os fatores, linguísticos e sociais, que condicionam a variação você/ocê/cê em 

Mariana/MG. Para tal, especificamente, pretende-se: a) verificar se o uso da forma você 

com interpretação indefinida, no universo pesquisado, está relacionada ao fator IDADE, 

ou seja: se, em relação à variável você com interpretação definida – você com 

interpretação indefinida, há, nos termos de LABOV, a evidência de Tempo Aparente, um 

dos elementos que permitem caracterizar uma variação como caso de mudança em 

progresso; b) verificar se a distribuição no uso das variantes, tendo-se em vista a 

procedência geográfica dos falantes – área urbana e área rural - evidencia as duas 

possíveis direções na evolução da forma VOSSA MERCÊ; c) verificar se as formas ocê/cê 

são mais frequentes na zona rural; d) verificar se a forma você está mesmo se 
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especializando, de acordo com RAMOS (1987-1988). O suporte teórico-metodológico a 

ser seguido no trabalho de pesquisa são os pressupostos da Teoria da Variação e Mudança 

Linguística postulado por Labov (1972), que tem como objeto de estudo a variação e 

mudança da língua no contexto social da comunidade que fala através de dados 

quantitativos. A metodologia baseara-se em coletas de dados, que serão levantados por 

meio de gravações de narrativas orais espontâneas com falantes do município. Os dados 

serão analisados com tratamento estatístico através do programa computacional 

GoldVarb 2001, que apontará os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam 

a variação. 

 

As expressões EIS QUE, POSTO QUE e VEZ QUE em textos jurídicos e 

decisões da Justiça do Trabalho 

Renaldo César Bueno Alves da Silva (UFMG) 

Estudou-se a ocorrência das expressões EIS QUE, POSTO QUE e VEZ QUE, como variantes 

de conjunções ou locuções conjuntivas causais, em três tipos de texto, escritos em 

português "culto" do Brasil: decisões da Justiça do Trabalho, artigos sobre Direito do 

Trabalho e textos não jurídicos. Como sustentação teórica, consideraram-se pontos de 

sete gramáticas tradicionais e de uma gramática de usos, aspectos da sociolinguística 

laboviana e conceitos relacionados à coesão textual e à análise do discurso. Constatou-se 

que o uso das expressões EIS QUE, POSTO QUE e VEZ QUE, como variantes de conjunções 

ou locuções conjuntivas causais, é fenômeno exclusivo de decisões judiciais e textos 

jurídicos; essas expressões estão ausentes dos textos não jurídicos. Entre as 484 

conjunções ou locuções conjuntivas causais coletadas, observaram-se 23 ocorrências das 

variantes inovadoras, as quais certamente se aliam aos jargões, à terminologia 

especializada e a outros recursos linguísticos próprios do mundo jurídico para integrar a 

"cenografia" que compõe a "cena de enunciação" do "discurso jurídico". Acredita-se que a 

presença das variantes causais em decisões da Justiça do Trabalho tenha relevância não 

somente linguística, mas também extralinguística: nessa Justiça Especializada, 

descortina-se um "ethos" que pressupõe processos mais simples, menos burocratizados, 

em que o empregado sequer necessita de advogado para mover uma ação trabalhista. 

Ocorre que, sem a assistência de profissional capaz de traduzir o "juridiquês" de uma 

decisão judicial, quanto mais hermético o texto desta, menores as chances de o reclamante 

exercer o "jus postulandi" e de receber, em plenitude, a prestação jurisdicional que lhe é 

de direito. 
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19/10 – Sala I-24 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Uma análise preliminar de traços da oralidade nas rezas populares 

Celina Gontijo Cunha (UFOP) 

É através da linguagem, por meio das palavras, ou melhor, do poder delas, que muitas 

pessoas procuram a cura por meio de benzeção. Dessa maneira, podemos afirmar que as 

práticas de rezas estão inseridas na tradição oral. Tudo o que se aprende sobre benzeção 

é passado, de geração em geração, através da oralidade. Dentro das orações de rezas de 

cura, as palavras permanecem intactas com o tempo, elas não adquirem novos valores, 

mantendo sempre o seu papel de desempenhar a cura. Tudo o que se é dito, rezado e 

sussurrado numa prática de reza tem origem ancestral e função de levar a cura. É 

importante observar que para se tornar uma benzedeira e praticar a benzeção em alguém, 

a pessoa adquiriu tais conhecimentos, na maioria das vezes, com seus antepassados 

através da tradição oral, não havendo registro escrito sobre essas rezas e orações. É 

curioso pensar que, uma pessoa leiga do assunto poderia usar as mesmas palavras que as 

benzedeiras nas suas orações que isso não sortiria o efeito da cura. Por essa perspectiva, 

podemos dizer que existe uma ponte entre a língua falada e o tratamento medicinal. 

Pretendo desvendar os caminhos percorridos pelas palavras que levaram ao 

entendimento de que elas são consideras veículos de cura e os motivos pelos quais a 

oralidade ainda se mantém como meio único, mesmo no atual contexto moderno em que 

vivemos, para o repasse e a prática desse ofício. 

 

Neologismos semânticos na linguagem homossexual 

Gustavo Ribeiro Lourenço (UFMGS) 

Considerando o panorama dos estudos voltados para a língua portuguesa, constatamos 

que determinados grupos sociais carregam uma peculiaridade em seu código linguístico. 

Grupos como homossexuais, skinheads e surfistas, por exemplo, trazem características 

próprias no que se refere à linguagem. Esse código linguístico diferenciado também é 

responsável pela transmissão de uma cultura e a criação de uma identidade social 

específica de seus falantes. Sabe-se que todas as línguas vivas estão continuamente 

renovando seu acervo lexical, pois o léxico é um sistema aberto e em constante expansão 

(Biderman, 2001). O português, como as demais línguas, tem utilizado vários recursos 

para formar novas palavras. De acordo com a autora, um sistema lexical só se cristaliza 

quando a língua morre. Alves (2004) salienta que os neologismos podem ser formados 

por mecanismos oriundos da própria língua, os processos autóctones, ou por itens léxicos 
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provenientes de outros sistemas linguísticos. Assim, este trabalho apresenta os processos 

intralinguísticos mais recorrentes na linguagem homossexual tendo como foco os 

neologismos semânticos. O neologismo semântico mais usual ocorre quando se verifica 

uma mudança no conjunto dos semas referentes a uma unidade léxica (ALVES, 2004). 

Muitos significados podem ser concedidos a uma palavra transformando-a em um novo 

item léxico. Sendo um recurso bastante próximo da fala, é o meio pelo qual o falante pode 

ser mais preciso em determinadas situações. Sabemos que é da essência da linguagem 

oral buscar o máximo de expressividade, no caso dos homossexuais, não é diferente. 

Sendo assim, eles criam uma grande quantidade de neologismos semânticos, como 

podemos verificar em “Carimbado” – referência a um homossexual que possui DST; 

“Bater-Bolo” – referência à masturbação masculina; “Aliança” - Heterossexual casado, que 

procura sair com homossexuais para sexo; “Caminhoneira” – lésbica com gestos muito 

masculino; “Sabonete” – lésbica rica/bem arrumada; Dessa forma, como resultado da 

pesquisa, será confeccionado um vocabulário com as novas expressões. 

 

(In) Tolerância e preconceito linguístico no ciberespaço 

Brenda Chauane Edlene Pereira (FEPI)  

Valter Pereira Romano (FEPI) 

O presente estudo visa a verificar como o preconceito e a tolerância/ intolerância 

linguística se dão nos comentários dos usuários do ciberespaço e observar a ocorrência 

do monitoramento da linguagem neste ambiente de interação social. Para tanto, realizou-

se a seleção de três matérias que foram publicadas no Portal G1, Uol Educação e Folha Uol: 

“A língua que a gente fala”; “Caipira conserva formas antigas da Língua Portuguesa” e “Em 

bronca, Caetano Veloso dá aula sobre como usar a crase e faz sucesso na web”. Essas 

matérias tratam dos usos linguísticos, seja sob a perspectiva da variação linguística seja 

sob o ponto de vista normativo. Dessas três publicações foram analisados treze 

comentários com foco para a discussão sobre o preconceito, a intolerância e a tolerância 

linguística. Como pressupostos teóricos, utilizam-se, primordialmente, os da 

sociolinguística. Dentre os resultados observados, pôde-se observar que apesar de haver 

um número significativo de pessoas que aceitam de modo positivo as variantes 

linguísticas, ainda há uma grande parcela dos usuários do ciberespaço que não as aceita 

como algo natural e legítimo das línguas. Além disso, observou-se que os usuários que 

produzem comentários preconceituosos e intolerantes também cometem equívocos em 

suas construções frasais sem se darem conta disso. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Rapidez das variações linguísticas dentro das redes sociais 

preconceito linguístico ao redor 

Julia Rafaela Mantovani Ribeiro (FIMI) 

Maria Suzett Biembengut Santade (FIMI) 

Esta comunicação tem como tema a sociolinguística virtual. Objetiva-se em apresentar a 

evolução e as variações da forma de escrita antes e após o surgimento das redes sociais. 

Importar-se-á com a diversidade cultural nas diversas classes sociais e a unificação de 

todas no mesmo meio a fim de diminuir o preconceito linguístico e trazer compreensão 

do porquê de as pessoas mudarem a linguagem tão rapidamente na agilidade da 

comunicação. Para tanto há de utilizar-se de imagens, textos e outros formas de 

publicação online. A teoria apoia-se nos pensamentos de Willian Labov com a vertente de 

variação e mudança linguística, em Antoine Meillet que aponta a língua como social e 

evolutiva, o Marrismo de Nicholas Marr, gerativismo de Noam Chomsky, estruturismo de 

Ferdinand Saussure e o fenômeno social da língua apresentado por Backtin. As linhas de 

pesquisa destes autores são estudadas para fazer uma ligação e demonstrar que há 

explicação para as variações linguísticas pensando na rapidez de mudança que as 

tecnologias trouxeram para a sociedade. Este estudo parte da busca bibliográfica dos 

autores citados e fará análise e comparação do que eles dizem com a realidade virtual. 

Apontará nas considerações finais que a língua é mutável como a sociedade e suas 

diversas divisões sociais. 

 

Construção e preservação da memória no falar de Itaguara 

Juraci da Silva Carmo (UFOP) 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

A variedade retroflexa do /r/ está entre as que mais despertam atenção e interesse de 

pesquisadores. Em Minas Gerais, suas mais significantes manifestações compreendem 

uma área contínua no Sul do Estado, região limítrofe com São Paulo e outra no extremo 

Oeste, na região do Triângulo Mineiro, contígua ao Norte do Estado de São Paulo, além da 

região centro-oeste do estado. No entanto, Itaguara, uma pequena cidade do centro-oeste 

mineiro, possui comportamento linguístico bastante peculiar: mesmo estando inserida 

em uma região geográfica na qual é comum o uso do R Retroflexo, os itaguarenses não 

utilizam esse rótico em seu falar. Essa pesquisa, portanto, tem por objetivo, analisar o 

comportamento linguístico daquela região, na tentativa de encontrar possíveis respostas 
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ao isolamento de Itaguara em relação ao R retroflexo. Questionamentos como “Teria o 

falar perdido o /r/ retroflexo com o passar do tempo, ou a pequena cidade nunca o 

incorporou à sua fala?”, deverão servir de mola propulsora à realização da pesquisa que 

será feita com base na Teoria de variação linguística proposta por William Labov (1972), 

que compreende que a variação é essencial à própria natureza da linguagem humana. 

 

Como fala o Marianense? Uma abordagem sociolinguística 

Rebeca Maria Frech (UFOP) 

Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de monografia que visa 

aprofundar um estudo sociolinguístico sobre fala regional Marianense, analisando a 

variável linguística constituída pela presença e pela ausência de concordância (verbal e 

nominal) a partir do arcabouço teórico da sociolinguística variacionista, com base nos 

estudos de Labov (2008), Lobato (2004), Naro & Scherre (1998), Tarallo (1986), 

WEINREICH, LABOV, HERZOG. (2007). A sociolinguística é a área da linguística que estuda 

a língua, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais 

de uso. A língua é vista pelos sociolinguistas como dotada de “heterogeneidade 

sistemática”, fator importante na identificação de grupos e na demarcação de diferenças 

sociais na comunidade. Sendo assim, a proposta dessa pesquisa justifica-se face à carência 

de trabalhos de descrição do português falado na cidade de Mariana (MG), pois apesar do 

grande número de estudos de descrição linguística que vêm sendo realizados desde as 

últimas décadas do século passado (Século XX), no Brasil ainda não se pode dizer que as 

variedades linguísticas existentes sejam conhecidas. 

 

O estudo da variação linguística por meio de músicas 

Dalcylene Dutra Lazarini (FASM) 

Mikaela Aparecida Oliveira Laviola (FASM)  

A presença da variação linguística no nosso cotidiano é constante. Podemos encontrar 

recorrências de variação em muitos meios de comunicação no nosso dia a dia, um desses 

meios é a música, em que seus compositores e cantores passam sua própria identidade 

linguística por meio da variedade empregada, quer seja diacrônica, diastrática e/ou 

diatópica. Ao longo do tempo as estruturas linguísticas mudam e novas surgem, ou seja, a 

língua sofre alterações, a partir do momento em que os seus falantes entram em contato 

com outros falantes e com outras variedades linguísticas, algumas variedades 

permanecem e outras acabam desaparecendo no decorrer do tempo. O quadro teórico-
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metodológico que nos respalda para o desenvolvimento desse assunto baseia-se nos 

seguintes autores: Antunes (2007) ao diferenciar a norma culta da língua da forma 

coloquial, Bagno (2004) ao discutir sobre o preconceito linguístico a partir da realidade 

brasileira, Bortoni-Ricardo (2006), Dionísio (2005), Preti (2003) e Carvalho (2001) por 

contribuírem para a base teórica sobre a variação linguística. Pelo fato de a música 

possibilitar a presença da variação linguística, foram selecionadas duas músicas do sertão 

nordestino, a saber: “Asa Branca” de Luis Gonzaga e “Distante d’oce” de Elba Ramalho, 

para que se fizesse suas respectivas análises sob o enfoque estrutural e linguístico. O 

objetivo a partir dessas análises é perceber a ocorrência de alguma mudança na 

linguagem no decorrer do tempo ao compará-la com a variedade atual utilizada pelos 

falantes, já que a música marca o tempo em que ela se insere, refletindo o momento 

histórico e sinalizando para a linguagem utilizada. Cabe ao professor, selecionar músicas 

de diferentes épocas e ritmos para que o estudo da variação linguística seja feito de modo 

contextualizado e prazeroso, despertando o interesse dos educandos para a 

compreensão/aceitação da variedade escolhida, dependendo do contexto e da intenção 

comunicativa. 

 

A origem da palavra Árabe 

Jessica Nayra Sayão de Paula (UFMG) 

Faz-se uma investigação da palavra “árabe” a respeito de sua origem, seu significado, sua 

evolução semântica ao longo das épocas e do uso social que foi adquirindo, conforme o 

processo comunicativo e os conhecimentos a respeito dos povos que possuem tal 

denominação. Por meio de consultas aos dicionários etimológicos portugueses e 

brasileiros foi feita uma análise que visa a pesquisar a origem da palavra mencionada, se 

os termos associados aos árabes eram, de fato, sinônimos e se as obras ressaltavam tais 

relações atribuídas popularmente pelos falantes. Serão observados alguns aspectos que 

nortearão a pesquisa: a etimologia, aspectos históricos, léxicologia,análise de sua 

construção sinonímia popularmente criada e a acepção tratada nos dicionários. Os 

aspectos históricos serão importantes, levando-se em conta que as mudanças culturais e 

sociais permanecem no vocabulário de uma língua.É importante ressaltar que as 

mudanças culturais e sociais permanecem no vocabulário de uma língua, uma vez que é, 

no nível do léxico, o sistema linguístico responsável por registrar os acontecimentos e a 

categorização de experiências, que se perpetuam as palavras e, consequentemente, a 

cultura.Com base nos preceitos sobre léxico e cultura, podemos buscar reflexões sobre a 

palavra “árabe”, a qual será analisada e estudada, a fim de compreender o seu sentido 

original, se há palavras sinônimas ou não e com base em quais parâmetros essas 

designações ocorriam e ocorrem. 
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GT 7: Dois olhares sobre a narrativa: homoerotismo e morte 

Coordenador: Prof. Dr. José Luiz Foureaux de Souza Júnior (UFOP) 
 

20/10 – Sala 30 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Diadorim trans? Performance, gênero e sexualidade em Grande 

sertão: veredas 

Laísa Marra de Paula Cunha Bastos (UFMG) 

O trabalho destina-se a problematizar questões de gênero e sexualidade em Grande 

Sertão: Veredas, argumentando em favor não apenas da possibilidade de leitura 

homoerótica da obra de Guimarães Rosa, mas também da interpretação de Diadorim 

enquanto personagem que confunde essas categorias (gênero e sexualidade) a partir de 

uma performance trans e de uma afetividade homossexual. Para tanto, será feita uma 

breve revisão de como os gêneros sexuais são apresentados por intelectuais que 

escreveram sobre o sertão, a fim de se analisar a aparente inflexibilidade dos espaços 

ocupados por homens, de um lado, e mulheres, de outro; e para salientar a inovação de 

Rosa na desestabilização desses lugares comuns. Argumenta-se que o corpo nu de 

Diadorim não pode ser lido enquanto confissão de sua verdadeira identidade de gênero, 

haja vista que nesse momento da narrativa o corpo está morto e a personagem já não pode 

disputar com o narrador sobre a interpretação de sua identidade. A partir do suporte da 

teoria queer, busca-se incluir como possibilidade de leitura a versão dada por Diadorim, 

enquanto personagem viva que fala através da memória de Riobaldo, a respeito de sua 

identidade ou performatividade de gênero. Nesse sentido, o trabalho objetiva enfatizar a 

ambiguidade e a polissemia que o contraste do corpo vivo e morto de Diadorim trazem à 

narrativa rosiana. 

 

Doença, morte e metáfora em Grande sertão: veredas, de Guimarães 

Rosa 

Sâmella Priscila Ferreira Almeida (Unimontes) 

Como descreve Susan Sontag em A Doença como Metáfora, muitas vezes a doença 

ultrapassa sua significação enquanto mal físico e se torna uma representação de 

significações subjetivas ou sociais, a doença se torna metáfora na obra literária. Paul 

Ricouer afirma que a palavra metáfora pode ser compreendida como um transporte de 

sentido próprio para sentido figurado, realizando-se no nível da palavra, da frase e do 
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discurso. No nível do discurso a metáfora age enquanto rede e forma-se pelo 

aparecimento repetido de determinadas figuras e imagens numa obra, que se interligam 

e ganham interesse simbólico em seu conjunto. A rede metafórica é uma estratégia 

narrativa que utiliza de suas imagens para construir significações que servem de pano de 

fundo ou espinha dorsal para encaminhar o texto para seu sentido mais importante. Em 

Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa foram observadas mais de 80 passagens de 

relatos de enfermidades diversas, desde doenças epidêmicas, dores, doenças mentais, 

ferimentos, envenenamentos, entre outros. Na obra Rosiana a doença assume muitas 

vezes papel de ponte simbólica que liga morte e vida, seja numa relação do indivíduo 

consigo mesmo e sua própria morte, como ilustrará o personagem Sô Candelário; seja a 

relação de uma comunidade com a morte como ilustrará a passagem pelo Sucruiú; seja na 

relação do homem com a morte da pessoa amada, como ocorre ao personagem Riobaldo 

no fim da narrativa. Esta pesquisa busca compreender os sentidos da rede metafórica e 

observar como eles se aplicam enquanto estratégia narrativa da obra Rosiana, 

demonstrando como o autor se utiliza da doença como metáfora para falar das ambíguas 

relações do homem consigo, com o mundo, com a morte de si e do outro. 

 

(Des)caminhos da amizade: uma leitura montaigniana de Grande 

sertão: veredas  

Elson Dias de Oliveira (Unimontes) 

Este trabalho analisa a constituição da amizade entre os personagens Riobaldo e Diadorim 

no romance Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, demonstrando pontos de 

convergência em relação à concepção de amizade no pensamento do filósofo francês 

Michel de Montaigne. Verificamos que muito se tem dito e discutido sobre a “paixão” 

existente entre os personagens Riobaldo e Diadorim, mulher travestida de jagunço. Mas, 

dada a total impossibilidade de “efetivação” de um eros, por que não problematizar a 

relação de amizade estabelecida? É o que propomos e, para tanto, partimos do seguinte 

princípio: não obstante o desejo físico em voga, o qual nem o próprio Riobaldo 

compreendia, o vínculo instaurado entre eles, imersos no regime de jagunços, é um 

vínculo de amizade. O narrador-protagonista propõe que revisitemos as duas faces de seu 

amor: mesmo não podendo se entregar efetivamente aos poderes de Eros, ele pôde gozar 

uma amizade verdadeiramente sem reservas, encantadora e indivisível: “amizade de 

amor”. Perquirindo as principais contribuições teórico-filosóficas sobre o tema da 

amizade, percebemos uma estreita correlação entre as propriedades da amizade 

“riobaldiana” e as da amizade montaigniana, quais sejam: o império da intimidade ou, nas 

palavras do Montaigne, da “frequentação prolongada”; a preeminência da amizade 

relativamente aos códigos ético-político-sociais, isto é, a primazia do âmbito particular; 

uma suplantação da prática da virtude, indo de encontro a muitas concepções clássicas; a 

questão da inexplicabilidade ou imensurabilidade, no sentido de encantamento; a 
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radicalização da limitação da quantidade de amigos “verdadeiros”, cabendo aos demais 

compartilhar de amizade outras, “comuns”, ou outras formas de amor. 

 

Seguindo os passos de Paula e CLB: a tentativa de transgressão 

em Pedro e Paula, de Helder Macedo e em A casa dos Budas ditosos, 

de João Ubaldo Ribeiro 

Ingrid da Silva Marinho (Unimontes) 

O desejo de transgressão sempre foi algo que impulsionou, de certa forma, a vida da 

mulher, mesmo que inconsciente. CLB e Paula são personagens que expressam esse 

desejo mas que, por algum motivo ou em algum momento da narrativa, são impedidas de 

continuar no caminho da transgressão. Isso reforça a ideia de que a tradição patriarcal 

instaurada na sociedade ainda subjuga a mulher mesmo quando ela tenta seguir um 

caminho diferente, as raízes do machismo tornam-se mais fortes. Através da análise das 

narrativas e do suporte teórico de Simone de Beauvoir e Judith Butler, percebemos que, 

ainda assim, a tentativa de transgressão não é em vão, uma vez que ambas as personagens 

alcançam, até um certo ponto, certas liberdades, entre elas a liberdade sexual. 

 

Dois olhares sobre a narrativa: homoerotismo e morte 

Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar (UFV) 

Este estudo propõe investigar a representação literária da História no romance Viva o povo 

brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, através da análise da morte como desencadeadora das ações 

principais do romance e criadora de heróis no enredo, buscando entender a justificação 

ideológica dessas mortes, seus desdobramentos na narrativa e seu caráter simbólico e 

historiográfico. Isso porque, nesse romance, a morte representa o começo, a renovação e a 

possibilidade de renascimento, pois vai além do rito de passagem do vivo para o mundo dos 

mortos, mas uma passagem dos mortos – e algumas vezes também dos vivos – para outro 

patamar: o do heroísmo. Porém, este trabalho não se delimitará a pautar os eventos históricos 

referenciados na obra, a perspectiva intenta ser mais ampla; afinal, para se analisar um processo 

de visitação, releitura e reescrita do discurso historiográfico, é indispensável o conhecimento 

dessa história. Desse modo, tendo em vista que a morte é a dimensão essencial e inerente à 

existência do ser humano – o que mais o peculiariza como mortal, como a própria denominação 

dá entender, uma vez que a consciência do estar vivo só é possível pois existe a consciência da 

morte –, discutir a morte seria, por consequência, discutir o homem, sua existência, sua história, 

suas crenças e conflitos. Enfim, seria discutir a história humana, um meio de aprofundar a 

compreensão sobre a própria vida. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

As representações de Amaro, na obra Bom crioulo e sua tradução 

para a língua inglesa. Uma abordagem sistêmico-funcional 

Sônia Maria de Assis (UFOP) 

Esta é uma pesquisa qualitativa, e está inserida no campo das abordagens textuais da 

tradução, que utiliza o aparato da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) na investigação 

das representações de personagens em textos literários. Nesse contexto, propomos uma 

análise comparativa, com enfoque nas representações da personagem, Amaro, 

protagonista do romance Bom Crioulo de Adolfo Caminha e sua tradução para o inglês The 

Black Man and The Cabin Boy. A partir de uma análise do sistema de transitividade, 

componente da (LSF), o objetivo desta pesquisa é analisar como a linguagem literária em 

Bom Crioulo foi utilizada para representar o seu protagonista, Amaro. Considerando-se 

que o sistema de transitividade é o meio pelo qual a representação de mundo dos 

participantes envolvidos nos processos é ativada, propomos investigar as representações 

e os papéis atribuídos a essa personagem, através dos processos nos quais ela está 

envolvida. A partir da análise do sistema de transitividade, esta pesquisa visa a 

compreender o papel da personagem, Amaro, como representação de uma realidade de 

mundo representativa do arco de tempo no qual o romance está situado. 

 

Lugares de vivências homoafetivas no século XX a partir do conto “O 

menino do Gouveia” 

Júlio Cipriano da Silva Neto (UNIMONTES) 

Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa em desenvolvimento 

como requisito para conclusão de curso de graduação e tem como tema a literatura 

homoafetiva e pornográfica no âmbito da vivência no conto “O Menino do Gouveia”, 

vinculado a revista O Rio Nu no ano de 1914. A partir da obra ficcional será analisada a 

homossexualidade no contexto histórico-social do século XX, bem como os lugares que 

homossexuais comumente frequentavam em busca de parceiros sexuais. Será trabalhado 

o método dedutivo, compreende esse método o mais adequado, pois analisa do amplo 

para o particular. A intenção do acadêmico neste trabalho é discutir a literatura 

homoafetiva e pornográfica como base para mostrar a existência dos homossexuais e 

lugares em que ocupavam na sociedade do século XX. James Green (2000) afirma que “O 

menino do Gouveia” é o sexto conto de uma coletânea de 16, reunidos e disponibilizados 

para compra acessível na Revista O Rio Nu, 1914, revista considerada antecessora da 

Playboy. O conto foi vinculado a um canal midiático destinado ao público heteroafetivo, 
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causando desconforto e reboliço na sociedade leitora do início do século XX, portanto 

quebrando os padrões e trazendo questões sociais passiveis de discussão a respeito do 

mercado literário e consumista. Conclusão: É um tema ainda atual e que interessa aos 

estudos literários, uma vez que passamos por transformações em sociedade das quais os 

LGBTT’s ao longo do tempo adquiriram direitos, tal como o casamento igualitário, 

portanto se faz necessário mais pesquisas a respeito de tal assunto. 

 

A morte da "criança" como revelador da decadência da cultura 

mineira em "João Peba", de Luiz Canabrava 

Leonardo Tadeu Nogueira Palhares (Unimontes) 

Ivana Ferrante Rebello (Unimontes) 

Integrante da coletânea O conto trágico, de Jeronymo Monteiro (1960), "João Peba" é uma 

narrativa presente em tal compêndio que, para o organizador, apresenta um "ambiente 

de suspense, de tensão nervosa, excitante", e por narrar um episódio funesto e 

desgraçado. O cerne da história é o assassinato de João Peba, adulto com deficiência 

mental e, por isso, tratado como criança, cometido pela própria mãe. A narrativa é 

integrante do livro Sangue de Rosaura, escrito por Luiz Canabrava em 1954, o qual 

tentaremos, através de um projeto de dissertação de mestrado, comprovar que é possível 

uma leitura destes contos e suas ilustrações como compostos por meio do "sangue de 

Minas Gerais", isto é, uma escrita e ilustração que pressupõem a descaracterização deste 

estado brasileiro por meio de sua caricatura e silenciamento - é o uso do "sangue", do que 

é fundamental para a vida alheia, para propriamente descaracterizá-la e ocultá-la. 

Apoiados por estudos que envolvam Minas Gerais, como Mineiridade: ensaio de 

caracterização, de Sylvio de Vasconcelos, O Enigma da Mineiridade: característica 

antropológica ou mera suposição?, de José Luiz de Vasconcelos Barros, Mineiros e 

Baianeiros: englobamento, exclusão e resistência, de João Batista de Almeida Costa, e 

Mitologia da Mineiridade, de Maria Arminda do Nascimento Arruda para abordarmos 

sobre a questão mineira, e O Menino na Literatura Brasileira, de Vânia Maria Resende, 

para falarmos sobre a questão da figuração da criança, entre outros, fundamentaremos 

esta comunicação. 

A construção de um corpo trans na obra Amor e afagos, de João 

Gilberto Noll e a literatura enquanto discurso de representação 

Davidson Maurity Lima Araújo (UFMG) 

Este trabalho, a ser apresentado no grupo temático “Dois olhares sobre a narrativa: 

Homoerotismo e morte” visa demonstrar a potência da literatura enquanto discurso de 

representação no que tange às identidades de gênero não-heterossexuais na obra Acenos 
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e afagos, do escritor brasileiro contemporâneo, João Gilberto Noll, de 2008. 

A partir do argumento de que só existe aquilo que se é discutido, falado, escrito. É preciso 

ser texto, tornar-se linguagem. Apoiado nas teorias queer e de gênero, que consideram o 

sujeito uma estrutura linguística em formação, este trabalho visa discutir e pensar a 

literatura como importante instrumento de legitimação da existência de outras 

sexualidades, de outras identidades que fogem às normas vigentes, sendo responsável por 

criar espaços desses sujeitos no mundo, a fim de abolir as distâncias que são criadas em 

detrimento de um poder controlador. “Literatura de ficção é alteridade.” É a oportunidade 

do contato com um outro. Sendo assim, sabemos que a transexualidade, a travestilidade e 

a homossexualidade são temas recorrentes dentro da literatura brasileira, retratos de 

inúmeras práticas sociais e vivências pessoais que, tomadas por discurso, são passíveis de 

uma abordagem produtiva e legitimadora. Portanto, empreender essa análise a partir de 

João Gilberto Noll e a personagem principal da obra em questão, é provocar a reflexão 

acerca da função da literatura como expressão política e de como a presença desse sujeito 

não-heterossexual possui relevância na concepção da estrutura da obra literária. 

 

Atos impuros de Pasolini – o belo, o sexual e o interdito 

Matheus Coelho de Toledo (UFOP) 

 
 Partindo da tradução de Atos Impuros de Pier Paolo Pasolini, sem perder eventuais 

contatos com o restante da sua obra, estabelecemos uma narrativa que relaciona o belo, 

o desejo sexual e a interdição. De cunho autobiográfico, ainda que trabalhada de modo 

bastante livre e poetizado, a narrativa cotidiana desenvolvida por Pasolini em Atos 

Impuros, aprofunda-se na vivência do homoerotismo na Itália durante o período da 

Segunda Grande Guerra. A sociedade de um catolicismo fervoroso, o fascismo, a constante 

incerteza da guerra, suas incertezas e a sexualidade restringida nas pequenas cidades do 

interior da Itália, dentre outros elementos, interfeririam e tornariam veladas as relações 

afetivas de um jovem Pasolini que ainda lecionava a jovens estudantes. Assim a narrativa 

aborda a vida primeira do artista que, em busca do belo e da realização do desejo, 

encontra a impossibilidade, a negação e a interdição. Elementos platônicos, em especial 

do diálogo O Banquete podem ser retomados para a compreensão do belo do erótico e sua 

busca, que são constantemente proibidos e velados pela vida social. Assim surge 

compreensão do amor platônico que pode ser retomada também. Encontros felizes, 

outros infrutíferos, a constante vigilância social, a destruição e perdas emocionais durante 

a guerra são elementos que serão expostos em trechos de Pasolini. Assim, procuramos 

perceber com este trabalho, de que modo a sociedade contemporânea tem lidado com o 

homoerotismo e possivelmente distorcido as perspectivas em relação ao homossexual, 

passando do transtorno psicológico ao controle até a compreensão do poderio criador-

consumidor deste grupo social, renegando os seus aspectos e direitos afetivos e humanos. 
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GT 8: Ensino de Língua Portuguesa, PL2, para crianças surdas: acessibilidade 

e /ou elaboração de material didático  

Coordenadora: Profa. Ma. Dayse Garcia Miranda (UFOP) 

 

19/10 – Sala I-36 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Princípios norteadores da produção de material didático para o 

ensino de português para surdos. 

Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro (UNIMONTES) 

O objetivo deste estudo é discutir a produção de material didático para o ensino de 

português para surdos. Para tanto, ressaltamos duas especificidades relacionadas a essa 

produção que acabam por condicioná-la: a primeira diz respeito ao contexto educacional 

de uso desse material (escolas especiais, inclusivas ou bilíngues) e a segunda às 

consequências da ausência de uma matriz de referência para o ensino de português para 

surdos ou, pelo menos, de diretrizes regulatórias. Em escala nacional, tal carência resulta 

em falta de sistematicidade ou processo padrão nos processos de ensino. Assim, 

defendemos que a elaboração de material precisa levar em consideração tanto o contexto 

educacional quanto a organização e sequência dos conteúdos curriculares das séries 

anteriores e posteriores. Ou seja, a produção de material didático, a nosso ver, precisa 

estar atrelada a uma discussão mais profunda do currículo, do contexto escolar e dos 

princípios norteadores do ensino bilíngue. A partir dessa reflexão, apresentamos neste 

estudo princípios teórico-conceituais norteadores que nos parecem fundamentais, 

quando se pensa em produção de material didático para o ensino de português para 

surdos: i) o privilégio da noção de texto e discurso; ii) a percepção de que gêneros 

discursivos são modos de ação social; iii) a compreensão da leitura como um processo 

descendente; iv) a relevância de se organizar o currículo de forma espiral, com 

progressões e retomadas e v) a importância motivacional de aspectos como a 

interatividade, a visualidade, a ludicidade e a gameficação. Não apresentamos uma 

fórmula, mas pontos a serem discutidos e considerados no ensino de português para 

surdos. 
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HQ: As Linguagens no processo de leitura e escrita do aluno surdo.  

Luciana Aparecida Guimarães de Freitas (CEFET-MG) 

Ao analisar o contexto educacional do aluno surdo, surgem duas questões: a aquisição de 

uma língua, que é imprescindível para a organização do pensamento de qualquer ser 

humano e o ensino da leitura e escrita. Na educação dos surdos temos como referência o 

decreto 5.626/05 que regulamenta a lei 10.436/02 garantindo o direito de acesso a Libras 

e a Língua Portuguesa na modalidade escrita. A aquisição tardia dessas duas línguas é um 

fator determinante para o atraso na comunicação e no seu processo de leitura e escrita e, 

portanto, torna-se um desafio para os professores a escolha de uma metodologia que 

favoreça o sucesso nas práticas pedagógicas no contexto escolar. Este resumo tem como 

objetivo apresentar uma proposta de trabalho contribuindo para aquisição de duas 

línguas de modalidades distintas, mas de grande importância na comunicação dos surdos 

na escola, com modalidades viso-espacial e oral auditiva respectivamente. Considerando 

as linguagens visuais e as inferências que estão presentes nas Histórias em Quadrinhos, 

nas tirinhas da turma da Mônica, do autor Maurício de Souza, as atividades proporcionam 

ao aluno uma ampliação do vocabulário em duas línguas e habilidades cognitivas para 

interpretação das imagens apresentadas. O conteúdo aqui proposto dará importância a 

função social da escrita (SOARES, 2003) na Língua Portuguesa tendo a Língua Brasileira 

de Sinais como língua mediadora de acordo com QUADROS, 2005 no processo de ensino 

e aprendizagem. As atividades foram realizadas no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

O ensino da escrita do léxico olímpico em Língua Portuguesa para 

estudantes surdos partir de atividades colaborativas e recursos 

multimodais. 

Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (UPE) 

A escola hoje precisa repensar em como ensinar os alunos utilizando a multimodalidade, 

o texto que tem várias coisas inclusas, como a imagem, o som, o texto, a animação (DEMO, 

2008). Os estudantes surdos apresentam particularmente dificuldades em escrever em 

Língua Portuguesa (LP). É fundamental, para o desenvolvimento da escrita, um ambiente 

que propicie o contato constante da criança surda com a escrita, através de atividades 

significativas e contextualizadas (SANTOS, 2015). A utilização de recursos multimodais 

para o ensino da escrita da LP como segunda língua (L2) para estudantes surdos e de 

maneira colaborativa, buscam formas de abordar a escrita de uma maneira mais 

significativa. Faz-se imprescindível promover a exposição contínua, natural que motivem 

o estudante e o leve a testar hipóteses sobre a LP, relacionando formas à imagem e ao 

contexto, práticas que envolvam cinesia e pedagogia visual (SALIÉS, 2010). É importante 

também destacar o papel da imagem nesse cenário, hoje nos vemos desafiados a 
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interpretar muito mais do que palavras, vivemos em um mundo em que o caráter 

multimodal da comunicação foi ampliado (BERGER, 2012). Este trabalho teve por 

objetivos estimular a atividade colaborativa entre alunos surdos e ouvintes; utilizar 

recursos multimodais para o ensino do léxico da LP; ensinar a escrita do léxico das 

modalidades olímpicas na língua portuguesa para estudantes surdos. O projeto foi 

aplicado em uma escola Estadual de Pernambuco durante 6 aulas de Língua Portuguesa. 

Observou-se que o trabalho colaborativo mostrou-se muito produtivo pelo fato de os 

próprios estudantes se ajudarem a desenvolver a atividade; os estudantes relacionaram 

com maior facilidade as imagens aos nomes escritos em LP das modalidades olímpicas 

trabalhadas. O material multimodal auxiliou na memorização do léxico para os estudantes 

surdos. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Ensino de Português, como segunda língua, para alunos surdos, 

incluídos nas series iniciais do ensino fundamental, da rede pública 

municipal de ensino da cidade de Mariana/MG. 

Reginaldo Rodrigues da Silva (UFOP) 

 Vanessa Santos (UFOP) 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar etapas da pesquisa realizada com alunos surdos 

incluídos nas series iniciais do ensino fundamental, da Escola Municipal Monsenhor José Cotta, 

da cidade de Mariana-MG. Trabalho integrante do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica- Edital 09 e 10/2016 PROBIC/FAPEMIG/UFOP. Essa pesquisa é de cunho 

etnográfico e, visa trabalhar na perspectiva de uma triangulação entre os dados, o método e a 

teoria. Acompanhando o processo dinâmico, que envolve uma abordagem interativa-responsiva 

de investigação, uma disposição reflexiva e por fim, um processo que resultará numa análise 

recursiva. A pesquisa-ação propõe investigar o ensino de português, como segunda língua, a 

partir do uso da língua de sinais como base comunicativa. Apoiando-se em Lacerda e Lodi 

(2009) reconhece-se a necessidade de se considerar a interação entre escrita e os valores 

socioculturais que a determinam, a partir do uso em diferentes práticas sociais de linguagem. 

Privilegiando, a princípio, a construção de sentidos, de modo a favorecer a compreensão das 

possíveis significações de um texto. Por fim, pretende-se, a partir dessa pesquisa, sustentar a 

tese de vários pesquisadores que o sucesso na aprendizagem de outra língua, por parte dos 

alunos surdos, deva estar, constantemente, apoiada no uso da Língua de Sinais (L1). Pois, por 

ela, a Libras, o surdo pode dialogar com a escrita, fazer suas próprias leituras, construir sentidos 

e tornar interlocutor de sua própria história. (LACERDA, LODI, 2009, p.151). 
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Ensino e aprendizagem da Libras como segunda língua para 

crianças ouvintes das series iniciais do ensino fundamental.  

Beatriz Gomes Reis (UFV) 

A partir da década de 90, a educação especial possibilitou a inclusão dos alunos com 

deficiência nas escolas regulares. A iniciativa foi baseada em documentos internacionais, 

como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 

Salamanca(1994), que asseguraram a educação de crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Em relação aos 

surdos, se estabeleceu um momento em que as políticas públicas buscaram o 

desenvolvimento de ações voltadas, principalmente, para a oferta de cursos de Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, no intuito de promover o uso e a divulgação da língua nos 

contextos educacionais. Entretanto, o caminho percorrido para a realização dessas ações 

tem se mostrado permeado de adversidades, principalmente devido à carência de 

pesquisas que promovam o embasamento teórico das práticas dos profissionais que 

oferecem cursos na área. Frente a essas pontuações, o objetivo da pesquisa foi analisar o 

processo do ensino e aprendizagem da LIBRAS voltado para crianças ouvintes que 

frequentaram um curso oferecido pelo Departamento de Letras da UFV. Para compor o 

corpo metodológico do trabalho foi utilizada uma metodologia analítica descritiva de 

cunho qualitativo, e como técnicas de coletas de dados o diário de campo, a observação 

participante e a videogravação. O campo empírico da pesquisa foi uma escola da rede 

municipal de ensino público de Viçosa-MG. Os sujeitos foram os alunos das turmas do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental. O curso foi ministrado por professores pré-serviço, 

licenciandos do curso de Letras e de Pedagogia, e oferecido na escola no período de 

fevereiro a junho de 2015, com carga horária de 1 hora semanal. Os resultados indicaram 

que as estratégias de apresentação da LIBRAS mostraram-se relevantes e despertaram o 

interesse dos alunos ouvintes. Os recursos didáticos utilizados e as tarefas e atividades 

desenvolvidas foram lúdicas e motivadoras. Ao final do curso as crianças conseguiram 

estabelecer pequenos diálogos em LIBRAS, demonstrando que as metodologias e 

estratégias atenderam à proposta do ensino comunicativo e facilitaram a promoção da 

aprendizagem da língua pelo público alvo. 

 

Um estudo sobre processos de tradução/revisão de texto escrito em 

Língua Portuguesa por uma pessoa Surda. 

Christianne Câmara Lopes Albuquerque Miranda (UFOP) 

A pesquisa visa discutir como é feita a tradução e/ou revisão das produções de pessoas 

surdas em língua portuguesa (que têm essa como sua segunda língua) por profissionais 

Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS), e Revisores de Língua 
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Portuguesa (LP) que não conhecem a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O problema de 

pesquisa foi proposto a partir da constatação de que a tradução/revisão de textos escritos 

por pessoas surdas, muitas vezes, é solicitada aos profissionais TILS, e da percepção de 

que existe a necessidade de iniciar estudos sobre essa atuação. Para a fundamentação 

teórica, será feito um aprofundamento em temas como: Língua Brasileira de Sinais e a 

escrita da Língua Portuguesa da pessoa surda como um fenômeno de interlíngua; 

atividades realizadas por profissionais TILS e Revisor; uma discussão sobre processos 

cognitivos e a teoria da relevância. Os objetivos são identificar: qual grupo de profissionais 

despende maior esforço cognitivo e declara enfrentar maiores dificuldades para realizar 

a tarefa; qual grupo produz uma tradução/revisão mais bem avaliada por um comitê de 

especialistas; encontrar indícios de qual a formação indicada para o profissional que 

realiza a atividade; e oferecer subsídios para a criação de metodologias para formação de 

profissionais para essa atividade. A proposta metodológica é a de elaborar um 

experimento de tradução/revisão de texto em Língua Portuguesa escrito por pessoa 

surda, realizado com os dois grupos de profissionais citados acima, utilizando o 

rastreador ocular para que seja possível observar e descrever processos relativos ao 

esforço cognitivo envolvido na atividade. 
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GT 9: Escritores-críticos, críticos-escritores 

Coordenadoras: Profa. Dra. Mônica Gama (UFOP); Profa. Dra. Maria da Luz Pinheiro de Cristo 

(UFES); Profa. Dra. Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (UFPR) 

 

18/10 – Sala I-30 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Paul Auster: crítico literário, poeta e prosador  

Egle Pereira da Silva  (UFRJ) 

Mais conhecido por seus romances, o escritor norte-americano Paul Auster inicia sua 

carreira literária como poeta, seus cinco primeiros livros foram publicados sob esta égide. 

Contudo seus primeiros textos foram apresentados em revistas literárias diversas de 

pouca ou nenhuma importância, além de outras de maior expressão. Entre esses trabalhos 

figuram resenhas de filmes, artigos, ensaios acerca de livros e autores de sua predileção. 

Um ponto em comum os une: ao se colocar na posição de leitor de outros, Auster se torna 

leitor de si - adentrar o imaginário alheio equivale a penetrar o seu próprio, deslindá-lo 

nos seus pormenores, abrir distâncias, realizar uma nova cirurgia linguística a partir do 

já existente. Sua produção crítica revela o poeta e o prosador por vir, embora por meio de 

elementos microscópicos, assim como uma concepção teórica acerca do escrever e da 

literatura muito particular, para além dos objetos analisados – como todo leitor, Auster lê 

mediado por suas experiências, e delas extrai sua seiva criativa, permitindo-se outras 

explorações. Trata-se da exibição de uma mente confrontando e examinando a si mesma. 

Mapear tal teorização, aquilo que o discurso crítico propõe e como este se manifesta na 

poesia e na prosa de Paul Auster são os leitmotiven deste trabalho. 

 

O entre-lugar como dispositivo de leitura uma aproximação a Nick 

Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo, de 

Mario Levrero  

Alexander Vladimir Belivuk Moraes  (UFSC) 

 

O presente trabalho tenta uma aproximação à noção de entre-lugar proposta por Silviano 

Santiago no seu ensaio “O Entre lugar do Discurso Latinoamericano” (1978) mas também 

espalhada ao longo da sua produção crítica e ficcional. Deste modo, procura se articular 

uma cena de leitura para a nouvelle Nick Carter se divierte, mientras el lector es asesinado 

y yo agonizo (1973), do escritor uruguaio Mario Levrero. Assim, apresentam se 
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brevemente duas leituras críticas previas ao texto, tidas como “centralizadoras” numa 

busca, genérica ou filosófica, de fontes ou influencias para a sua interpretação, ao tempo 

que se tenta o contraste com alguns operadores textuais utilizados por Santiago, como a 

noção de suplemento ou a de transformação, que deslocam e põem em jogo as ideias de 

origem ou original como pressupostos dados a priori para a interpretação. 

 

A influência da crítica literária e musical Gabriel Peveroni em sua 

obra El exilio según Nicolás  

Eulálio Marques Borges (UFV) 

  Juan Pablo Chiappara (UFV) 

Gabriel Peveroni nasceu em 1969 em Montevidéu, Uruguai. Parte de uma geração que se 

opõe às narrativas hispánicas históricas e preocupadas em revisar o passado, Peveroni 

sempre valorizou seu compromisso com a literatura em si mesma e com temas 

relacionados ao presente, à cidade e à modernidade, deixando clara sua filiação a autores 

como Gustavo Escanlar, escritor uruguaio mais preocupado com a estética que com o 

conteúdo social de suas obras, e acentuando seu distanciamento à cânones como García 

Márquez.  Dentro de sua produção literária se destacam poemas, peças de teatro e 

romances, entre eles La cura (1997), El exilio según Nicolás (2004) e Tobogán blanco 

(2009). Além de seu trabalho como literato, Gabriel Peveroni se dedica também à crítica 

musical, tendo trabalhado na revista Posdata, na qual era o responsável por escrever 

sobre cantores under como David Bowie, e trabalhando atualmente como correspondente 

da Rolling Stone. Dessa forma, a música encontra um espaço importante dentro de 

algumas de suas obras, o que pode ser visto no livro El exilio según Nicolás, uma narrativa 

de enredo moderno, ambiente tecnológico, personagens cosmopolitas e com um diálogo 

constante não com ritmos considerados tipicamente latino-americanos, como o tango e a 

salsa, mas sim com a música pop e rock, seja ela de língua inglesa ou espanhola. Assim, 

nosso objetivo por meio deste trabalho é mostrar que a crítica literária e musical realizada 

por Peveroni influencia sua produção literária, nesse caso El exilio según Nicolás, e 

distancia sua obra da literatura hispânica mais tradicional não só devido aos tópicos da 

ficção científica nela presentes, como o ciberespaço, mas também por propor uma 

dialética entre trama e personagens com músicas de bandas estrangeiras de pop e rock 

como Los Redondos, Sex Pistols e Suede e renegar, consequentemente, o diálogo com os 

ritmos tidos como regionais. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Em meio ao divórcio, a ascensão do escritor-crítico e crítico-

escritor: a performance de Ricardo Lísias em Divórcio  

 Daiane Crivelaro de Azevedo  (UFF) 

O romance Divórcio, quando trazido a público, em 2013, retira Ricardo Lísias do quase 

anonimato e o leva às páginas de jornais, à medida que coloca em xeque o estatuto 

ficcional ao apresentar o escritor paulistano não só como autor e narrador, mas, 

principalmente, como personagem. A narrativa, que gira em torno de um divórcio 

vivenciado pelo narrador-personagem, parece apropriar-se do real para, enfim, rasurá-lo 

a partir da incorporação entre o documental e o ficcional, evidenciado como uma 

tendência contemporânea por Beatriz Rezende (2008). Sendo ele e sua ex-esposa, 

intitulada “X” na narrativa, vítimas da midiatização tratada pela Leonor Arfuch, o trama 

das intersubjetividades proposto por Lísias provoca a superposição do privado ao 

público, atendo-se a este como possível espaço de aprovação ou reprovação – literária, 

ética, política –, de modo que “a literatura se apresentava, assim, como uma violação do 

privado, e o privado servia de garantia precisamente porque se tornava público” (2010, 

p. 46). E é exatamente em cima da argumentação ficcional que Lísias ascende não só como 

autor, narrador e personagem, mas, sobretudo, como crítico do próprio texto. Em diversos 

momentos, o narrador anuncia e discute o processo de construção da narrativa, 

assinalando, inclusive, o movimento de revisão proposto. Nesse contexto, o escritor 

paulista incorpora à própria ficção a sua formação acadêmica – Mestrado na UNICAMP e 

Doutorado na USP –, realizando, inclusive, previsões das possíveis e futuras críticas. 

Diante disso, nossa proposta é analisar essa ocorrência, apropriada pelo autor-gesto como 

traço identitário, e seu diálogo com o que Josefina Ludmer chamou de literatura pós-

autônoma. Para isso, utilizaremos, além das teóricas já mencionadas, os estudos de 

Florencia Guarramuño e Diana Klinger. 

 

A comunidade de escritores e os escritores-críticos 

 Bianca Magela Melo Silva  (UFMG) 

Entre os escritores brasileiros contemporâneos, muitos são os que mantêm blogs ou sites 

sobre literatura. Ali são divulgados textos autorais, informações de interesse do meio e 

criticas sobre trabalhos de colegas. Proponho abordar tais sites como exemplos de 

espaços públicos de discussão sobre literatura e, portanto, exemplos de esfera pública 

(Habermas, Nancy Fraser), a partir de uma “contra-crítica” publicada pelo escritor 

Ronaldo Bressane em seu site. O citado texto foi em resposta a avaliação negativa do 
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crítico Alcir Pécora, no jornal Folha de São Paulo, para o livro A arte de produzir efeito 

sem causa de Lourenço Mutarelli. A discussão no site de Bressane teve participação de 

outros escritores, de blogueiros e de pesquisadores com posição predominantemente 

contrária ao crítico Alcir Pécora. Foram levantadas questões relevantes, como a 

qualificação e o lugar de quem escreve e de quem critica, e os critérios da crítica. Pode-se 

dizer que o tipo de discussão reforça a autoria ao refletir sobre a criação literária, mas, 

para além, foi evidenciada uma comunidade de escritores que pode interferir no 

julgamento crítico e indicar posições marcadas em campos distintos para críticos e 

escritores-críticos. A função de “juiz de arte” ou crítico surgiu, de acordo com Habermas 

(em Mudança Estrutural da Esfera Pública), no século XVII, já à época sustentada pela 

argumentação. Quando os espaços de circulação da crítica são os blogs de outros 

escritores, a noção de grupo parece guiar as justificativas. Este espaço de circulação de 

argumentos é, ao mesmo tempo, aberto e restrito e exige uma visão mais difusa e 

contextual para a crítica feita ali. Além dos teóricos já citados, serão usados textos de 

Antônio Cândido, sobre crítica no Brasil, e de Fernando Perlatto para refletir sobre a 

esfera pública em nosso país. 

 

Literatura contemporânea e escritores-críticos: Milton Hatoum e 

Bernardo Carvalho  

Maria da Luz Pinheiro de Cristo (UFES) 

Milton Hatoum e Bernardo Carvalho ocuparam a posição de leitores críticos em ensaios e 

crônicas. Hatoum publicou vários ensaios em jornais e revistas, escreveu textos para 

apresentações em diversos eventos literários. Esses textos devem ser reunidos num 

volume de ensaios ainda a ser publicado. Carvalho reuniu crônicas e resenhas na 

coletânea O mundo fora dos eixos. Hatoum afirma escrever movido por três perguntas: 

“Como a memória reconstrói o passado por meio da linguagem? Como a experiência 

histórica e individual arma os conflitos e dramas de um romance? Como se dá a passagem 

da experiência para a linguagem?” Carvalho também enfrenta o problema sobre como a 

experiência se torna literatura. O objetivo desta comunicação é analisar os modos de 

leitura e de escrita desses autores a partir de suas concepções de literatura e crítica em 

seus ensaios. De outra forma, como a leitura de escritores e críticos interfere no fazer 

literário destes autores. 



 

121 

 

O caso Molloy-Kamenszain-Menard  

Ariele Louise Barichello Cunha  (UFSC) 

Sylvia Molloy escreve Desarticulaciones (2010) e Tamara Kamenszain, El eco de mi madre 

(2011), em que contam suas experiências com amiga e mãe, respectivamente, com 

Alzheimer. Essas escrituras tecem borraduras entre linguagem e vida que exigem um 

ritmo cambiante de narrativa de si e da leitura do outro. Integram-se diferenças, 

aproveitando-se tudo o que serve para continuar. Essas histórias compartilhadas de 

aproximação e afastamento rendem também uma leitura crítica de Tamara, no livro Una 

intimidad inofensiva (2016), com o título “Narrarse a sí misma-versificar a la otra (El caso 

Molloy-Kamenszain)”, acerca da própria escrita, do caráter êxtimo quando “se aproprian 

unos de la intimidad de los otros y de ese modo consiguen hacer pública también la 

propria.” (2016, p. 126), do espírito da anotação barthesiano, ou do espírito do diário 

íntimo, do trânsito compartilhado entre os gêneros poético e narrativo, em que ritmo e 

razão vão intercambiando-se para compor, assim, escritas em que “el sujeto y lo que lo 

rodea ya pueden decirse juntos porque, lejos de hablar por propria iniciativa, este sujeto 

ha sido tocado por el señuelo de su entorno. Así es que no se lo puede abstraer de su 

realidad como tampoco se podría esperar que hable en nombre de esta.” (2016, p. 131). 

Nesses limites borrados entre memória e narrativa, entre ritmo e razo, entre marcas de 

identidade, resta apenas uma situação comum, um afeto ou momento que pode valer para 

qualquer. Dialogamos, então, com o conto “Pierre Menard, autor do Quixote” (1939), de 

Jorge Luis Borges, ao assinalar suas vozes narrativas, que flertam com o engano, 

confundem os leitores porque se confundem muitas vezes, exigindo, portanto, releituras, 

que fazem emergir não apenas dúvidas sobre os modos de ler ou ouvir e, 

consequentemente, de produzir histórias, mas também novas maneiras de ouvi-las e 

contá-las. 

Da escrita à crítica literária:  a definição de literatura afro-

brasileira pelas   escritoras   negras  

Juliana Cristiana Costa (UFJF)  
As teorias que discutem a literatura afro-brasileira também contam com a contribuição 

de quem a produz, os escritores negros e escritoras negras. Normalmente, teorizamos 

sobre obras de escritores já falecidos, entretanto, no atual momento da literatura, 

especificamente a afro-brasileira, podemos perceber que o escritor e escritora produzem 

textos teóricos sobre a literatura que protagonizam, não sendo um falar sobre a própria 

obra, mas um olhar sobre todo o conjunto em que estão inseridos como escritores. O 

objetivo deste trabalho é apresentar a definição da literatura afro-brasileira pela 

perspectiva das escritoras negras. Ressaltando a sua relevância para a compreensão das 

potencialidades e funcionalidades da literatura ligada aos debates étnico-raciais. 

Descentralizando a figura de crítico a figura do acadêmico, apresentamos como pensadora 
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da literatura afro-brasileira a escritora Miriam Alves, juntamente a Conceição Evaristo e 

Lívia Natália, ambas doutoras na área de estudos literários, portanto pensadoras já 

inseridas no meio acadêmico como críticas literárias. Em “Racismo y crítica literaria”, o 

pesquisador Uruguay Cortazzo (2015) expressa que “a compreensão da literatura deve, 

necessariamente, levar em consideração a categoria racial como mais uma das variáveis 

que determinam as estéticas latino-americanas”, sendo assim, sabemos que a perspectiva 

dos indivíduos negros, conscientes de sua negritude, sobre a obra literária é diferente da 

perspectiva de indivíduos não- negros. Cuti (2010) considera que a “literatura precisa de 

forte antídoto contra o racismo nela entranhado”, e que a pluralidade que é nosso país 

deve se manifestar no campo das ideias. Assim, nenhuma ideia se faz melhor ou pior que 

a outra, dialogam em prol da compreensão da literatura. A partir das vozes das escritoras 

negras, este trabalho busca esboçar a Literatura Negra a partir do olhar de quem vivencia 

na sociedade o ser e estar enquanto indivíduo negro. 

 

19/10 – Sala I-30 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

A poesia crítica e o ensaio literário: contaminações em Ana C. 

Berenice Ferreira da Silva  (UFSC) 

Ler Ana Cristina Cesar, seja sua produção literária ou crítica – se é que essa divisão pode 

ser claramente concebida –, exige um leitor atento às contaminações entre arte e vida, 

ficção e realidade, poesia e crítica. Isso porque, ao fazer poesia, a poeta carioca também 

discute literatura. Em Correspondência Completa (1979), figura-se um desses encontros 

entre escrita literária e pensamento crítico numa narrativa “epistolar” envolvendo as 

personagens Gil e Mary: o destinatário, “My dear”, trata-se do leitor “Singular e anônimo”, 

conforme propõe Silviano Santiago (2002). Essa contaminação entre gêneros na produção 

de Ana C. pode ser observada em diversos textos da poeta carioca, entre os quais, neste 

trabalho, parte-se da carta emblemática que compõe a Correspondência Completa (1979) 

e de alguns ensaios como: “Literatura de mulher: essa palavra de luxo” (1979), em que ao 

final do texto figura a “Dramatis Personae” no lugar das tradicionais notas acadêmicas, e 

“Riocorrente, depois de Adão e Eva...” (1982), em que Ana Cristina apresenta “Sylvia 

Riverrun”, supostamente, uma especialista em literatura de mulher. Sobre o último, em 

sua tese Atrás dos olhos pardos, Maria Lúcia de Barros Camargo (2003) esclarece que 

Sylvia é uma personagem criada por Ana C., o que leva o ensaio a outra dimensão: 

“impregnado pela invenção, pela criação, não apenas problematiza e corrói o ensaio como 

forma, como gênero, mas também as relações entre ficção e realidade, entre arte e vida 
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(...) tramando o tema na tecedura do texto, nessa borgeana falsa atribuição” (CAMARGO, 

2003, p.70). Portanto, ao tocar os limites entre os gêneros, Ana Cristina também propõe 

uma poética: seja escrevendo cartas, diários, poemas ou ensaios, Ana Cristina faz e discute 

a literatura. Observar os pontos de contato entre esses gêneros torna-se, portanto, tarefa 

para o leitor da produção poética e crítica de Ana C. 

 

A crítica antilírica de João Cabral de Melo Neto  

Cleonice Alves de Castro Antunes  (UFV)  

Joelma Santana Siqueira (UFV)  

 

Com uma escrita planejada e racional, João Cabral de Melo Neto revela com humor que a 

figura de maior influência no seu fazer poético foi o arquiteto Le Corbusier. Sujeito 

assumidamente pouco espontâneo, almejava se tornar crítico, e não se considerava capaz 

de produzir boa poesia até o encontro com as primeiras obras de Drummond, que chama 

de “antipoesia discursiva”. Quando descobre a possibilidade de mesclar sua posição como 

poeta com seu desejo de produzir crítica, Cabral adota o gênero para discorrer a respeito 

de outros artistas, produzindo assim uma poesia avessa ao lirismo, constantemente 

rechaçando-o nos seu próprios textos poéticos, transformando-os em “antiodes”. Visa-se 

com essa pesquisa compreender a perspectiva crítica que João Cabral de Melo Neto tem 

da lírica, tendo como foco não somente o seu próprio fazer poético – que se constrói 

diversas vezes explicitamente metalinguístico – mas, principalmente, seus textos em 

prosa, com destaque para os trabalhos de crítica literária de “A Geração de 45”, publicado 

no Diário Carioca em 1952, e de “Poesia e Composição”, resultado de uma conferência 

pronunciada na Biblioteca de São Paulo no mesmo ano. Para tanto, torna-se necessário 

um estudo das características da poesia lírica, da sua definição tradicional até as 

mudanças da idade moderna (MOISÉS, 1967; SILVA, 1973; HAMBURGER, 2007; PAZ, 

2009). Para o embasamento teórico com relação ao fazer crítico, e à crítica assinada por 

autores de literatura, tomou-se Perrone-Moisés (2005). Conhecendo-se esses aspectos, se 

procederá à leitura dos textos de João Cabral sobre o assunto, sejam eles os de teoria já 

previamente citados, ou entrevistas nas quais comente sobre sua própria produção 

(NETO, 1994; Cadernos de Literatura Brasileira, 1996; CASTELLO, 2005; SARAIVA, 2014). 
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O cânone particular e a poesia clássico-moderna de Dante Milano  

Rafael da Silva Mendes  (UFRJ) 

 

Dante Milano ocupa um espaço peculiar entre os poetas do século XX. Contemporâneo do 

movimento modernista em sua fase iconoclasta, não se atrelou ao mesmo – entretanto, 

lia-se nas páginas do Jornal do Brasil quando de seu falecimento, em 1991: “Desapareceu 

o último modernista”. Colocando-se à margem daquela euforia cultural, ainda que 

apoiasse a movimentação do que considerava o marasmo que se instaurava na literatura 

brasileira até então, Milano coloca-se como legatário de uma tradição estilística a que 

podemos chamar clássica ou tradicionalista, aparentemente anacrônica, entre referências 

e procedimentos que aludem, direta ou indiretamente, a medalhões da poesia universal 

tais quais Dante Alighieri e Luís de Camões. Não só em sua poesia, de evidentes gravidade 

reflexiva e rigor formal, essas relações se estabelecem, pois também seus textos críticos – 

pouco numerosos, embora bastante densos –, dispersos entre suplementos literários, 

asseveram suas tendências clássicas. Nestes, não raro, Dante alfineta os procedimentos 

poéticos modernistas, revelando explicitamente suas preferências estéticas, a que Leyla 

Perrone-Moisés chama “cânone particular”, em sua obra Altas literaturas, na qual se 

empenha em investigar a perspectiva crítica de grandes poetas que refletiram 

profundamente sobre o fazer poético, tais como Ezra Pound, T. S. Eliot e Otávio Paz. De 

maneira semelhante, pretendemos esmiuçar, no presente trabalho, as feições poéticas de 

Dante Milano através da perscrutação de seu cânone particular – sem desconsiderar que, 

se elogiava Dante e, mais longinquamente, também Virgílio, fora também leitor de 

Baudelaire e Mallarmé, poetas precursores da modernidade que então se instaurava. 

 

Pensamentos que cantam  

Eduarda da Silva (UFSC) 

Poeta que conheceu o “capitalismo em sua fase computadorizada” (LEMINSKI, 2012, p. 

88), Leminski habitou um espaço entre a poesia e a prosa experimentais, como ele mesmo 

caracterizava, e desenvolveu uma poética do in-utensílio. A consciência de que escrever 

literatura o inseria num domínio específico, em que determinadas regras atuam, fez com 

que a atividade de crítica literária fosse mais uma necessidade que uma opção. O caráter 

inevitável que essa atividade adquiriu na obra do escritor curitibano deixou marcas nos 

seus escritos, como é o caso do hibridismo: a ocorrência simultânea do poético e da 

reflexão crítica em todos os gêneros em que Leminski se expressou. Ele exercitou o 

raciocínio crítico, seu “pensamento assistemático” (LEMINSKI, 1993, p. 284), em poemas, 

cartas, ensaios, biografias e romances, deixando por todos os lados vestígios das leituras 

que fez e que o impeliram ao trabalho, isto é, que serviram como “modelo na organização 
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de sua própria escrita” (SANTIAGO, 2000, p. 20). Na coletânea mais completa de sua 

produção declaradamente crítica (editada pela Unicamp, em 2012), os Ensaios e Anseios 

Crípticos, ele mesmo aponta a falta de “homogeneidade teórica” (LEMINSKI, 2012, p. 18) 

dessa reunião de escritos. Em seus ensaios, verdadeiros “textos-ninjas”, Leminski constrói 

uma escrita acessível, didática, e, ao mesmo tempo, crivada de referências. Diante disso, 

da fragmentação e da assistematicidade, abordar suas reflexões procurando identificar o 

que faz parte de discussões datadas e aquilo que ainda é produtivo hoje é uma atitude 

profícua. Do mesmo modo como o é realizar essa mesma operação, reconhecendo em seu 

pensamento selvagem uma “lógica imaginativa” (VALERY, 1991, p. 163) conscientemente 

construída, que possibilite o mapeamento de uma coerência interna dessas reflexões 

(propositalmente?) dispersas. Tais atitudes orientam o desenvolvimento desta proposta 

de tema para discussão. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

A crítica de si: reflexões críticas de Clarice Lispector  

Igor Pires Zem El-Dine (UFV) 

Em 1964, a escritora Clarice Lispector publicou dois livros pela Editora do Autor: A paixão 

segundo G.H. e A legião estrangeira. A própria escritora, em depoimento ao Museu da 

Imagem e do Som, considerou que o segundo livro foi abafado pelo sucesso do primeiro. 

Nem todo leitor da obra clariciana conhece as particularidade da primeira edição de A 

legião estrangeira, dividida em duas partes, “Contos” e “Fundo de gaveta”, constituindo, 

respectivamente, narrativas mais longas e textos diversos. O presente trabalho detém-se 

em textos dessa segunda parte com o objetivo de discutir aspectos importantes sobre o 

modo como a escritora refletiu criticamente assuntos relacionados a sua literatura. 

Muitos textos do “Fundo de gaveta” trazem aspectos críticos importantes relacionados à 

literatura e à arte de modo geral, sugerindo uma visão crítica de Clarice Lispector sobre 

sua literatura, ao mesmo tempo em que dialoga com a crítica de si mesma. Leyla Perrone-

Moisés, em Texto, Crítica, Escritura (2005), propõe que o crítico é um escrevente, alguém 

que escreve sobre alguma coisa com intuito de explicar algo que está para além do seu 

próprio discurso. Esse aspecto do crítico nos remete a alguns textos de Lispector presente 

no “Fundo de gaveta” – uma escrita por diversão que projeta, segundo a escritora, o gosto 

pelo “inacabado”, “malfeito”. Desse modo, seus textos apresentam uma crítica sobre a 

escritura que a coloca em estado de perda, que desconforta e que desconstrói alicerces de 

gostos, de valores e de lembranças, colocando em discussão o modo como a escritora 

apropria-se da critica em relação à linguagem. 
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 (A)bordagens críticas de Ana Cristina César  

Imaculada Nascimento (UFMG) 

Compromisso e paixão com e pela literatura, interesse pelo diálogo e amizade intelectual 

são características que se apresentam na obra da poetisa carioca Ana Cristina Cesar que 

alia criatividade, lucidez e conhecimento em uma escrita que se reflete como múltiplos 

espelhos dentro de sua própria obra. Pouco conhecida como ensaísta, crítica literária e 

tradutora, observa-se que suas reflexões se constroem de modo sui generis, 

especificamente no que diz respeito aos textos considerados como tais. Pode-se observar, 

entretanto, que algumas de suas cartas para amigas íntimas (publicadas em 

Correspondência Incompleta), podem ser lidas também como textos de crítica literária 

por apresentarem mais reflexões a respeito de autores por ela traduzidos do que 

conteúdo de cunho pessoal. O objetivo principal da comunicação será analisar o ensaio 

intitulado “Notas sobre a decomposição n’Os Lusíadas”, publicado no livro Ana Cristina 

Cesar – Crítica e tradução. Ao fazer uma a(bordagem) a respeito de outro ensaio crítico: 

“Notas sobre a composição d’Os Lusíadas” de Antônio José Saraiva, ela segue por 

caminhos que se bifurcam na esteira mesmo de um dos grandes nomes que compõem seu 

paideuma: Jorge Luís Borges. A inserção dos termos “(a)bordagem”, neste trabalho, ou 

“a(borda)” como variantes de abordagem deverá apontar para o alto grau de criatividade 

que ocupa um lugar privilegiado mesmo nos textos teóricos de Ana Cristina. Suas 

reflexões não somente abordam o conteúdo do enunciado como também bordam, 

enfeitam com imaginação e conhecimento histórico-político o plano da enunciação. Ao 

mesmo tempo, o jogo com as palavras poderão mostrar “a borda”, do lado de dentro ou 

de fora como numa Fita de Moebius por onde ela transita, poeticamente, em seus 

desdobramentos reflexivos. 

 

Maurice Blanchot, Maria Gabriela Llansol e as metamorfoses do 

vivo  

 Zenaide Tamires Costa Santana  (Unimontes)  

Telma Borges (Unimontes) 

 

O artigo parte do pensamento crítico do ensaísta francês Maurice Blanchot, precisamente 

do capítulo que diz respeito à relação da obra com a experiência da morte presente no 

Espaço literário (2011). Nesse capítulo, veremos como o ‘morrer’ apresentará um 

movimento análogo ao ‘escrever’, enquanto liberação de forças, despojamento do todo, 

alcance do exterior. Desse modo, o gesto de escrever, em que se dá a metamorfose do 

visível em invisível, possuirá, na perspectiva de Blanchot, a mesma transmutação do gesto 
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da morte: perda do ‘eu’, passagem para o desconhecido, abertura ao absolutamente outro. 

Essa questão fará o crítico recorrer a alguns escritores para elucidar o movimento da 

escrita junto à experiência da morte, tais como: Rilke, Kafka, Mallarmé. Contudo, 

pretendemos aqui, um encontro como via de aproximação entre o pensamento de Maurice 

Blanchot e a escrita de Maria Gabriela Llansol, escrita essa gestada nas metamorfoses do 

vivo. Assim, tentaremos vislumbrar a fecundidade do pensamento blanchotiano junto d’A 

restante vida (2014) da escritora portuguesa. A partir desse encontro, veremos como a 

crítica realizada por Blanchot entreabre um caminho para a escrita pulsante de Llansol. 

Com o ‘morrer’, se inicia as metamorfoses do texto para que se chegue ao ser da escrita, 

aquele infinitamente morto, dirá Blanchot. Desse gesto, decorre uma escrita-fragmento, 

dispersa, liberta do discurso, por isso ‘neutra’, conforme descreve Blanchot no texto “Fala 

de fragmento” em Conversa Infinita 3: a ausência de livro (2010). A experiência da morte 

surgirá, então, como potência de vida, potência de escrita – ponto primeiro das 

metamorfoses que hão de vir com o texto. 

Insubmisso olhar: a escrita crítica, e a crítica escrita por Rachel de 

Queiroz  

Laile Ribeiro de Abreu (UFMG)  

Rachel de Queiroz é autora da Literatura Brasileira que se dedicou à escrita de romances, 

crônicas e peças teatrais para os quais imprimiu seu olhar crítico às dificuldades sociais 

brasileiras, em especial, àquelas que tangem a mulher nordestina. Inicia sua atividade de 

escritora renomada pelo jornal O Ceará e, a partir daí, dedica-se com afinco à escrita de 

crônicas. Em 1945, torna-se cronista oficial da “Última página” da revista O Cruzeiro, 

permanecendo até 1975, ano em que a revista deixou de ser editada. Sua carreira 

jornalística não termina por aí. A autora permanece produzindo intensamente, chegando 

a publicar mais de três mil crônicas, em setenta e sete anos de escrita literária. Em 

crônicas editadas na referida revista e em jornais publicados em vários estados 

brasileiros, Rachel apresenta obras da Literatura Brasileira e de outras áreas do 

conhecimento, fazendo, portanto, críticas importantes aos textos e a seus autores com os 

quais conviveu nas melhores rodas da intelectualidade brasileira, além de contribuir para 

a difusão desses textos, uma vez que a Revista O Cruzeiro era distribuída em todo o Brasil 

e alcançava uma tiragem bastante significativa. Dessa forma, imprimiu a essas produções 

seu olhar crítico apurado que norteou a escrita de seus próprios textos e que, via de regra, 

serviu a seus contemporâneos. Assim, o objetivo desta comunicação será apresentar um 

estudo da escrita crítica e da crítica apresentada pela autora de O Quinze via crônica de 

publicações de fôlego da Literatura Brasileira, além de contemplar outras áreas do 

conhecimento como a história e a sociologia. 
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O crítico romeno Eugen Ionescu: a encenação teatral na crítica 

literária 

Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (UFPR) 

Eugène Ionesco é considerado um dos clássicos do teatro francês do século XX. Mas boa 

parte de sua produção permanece obscura: quando ainda era o crítico Eugen Ionescu, na 

Romênia dos anos 1930. Os ensaios reunidos em Non (Nu, 1934) traçam os retratos dos 

principais poetas romenos do período (Tudor Arghezi, Ion Barbu e Camil Petrescu). No 

lugar do retrato realista ou da fotografia, que visa reproduzir a imagem de um recorte de 

realidade, aproximamo-nos mais da caricatura, que se vale dos detalhes julgados fora de 

harmonia para, exacerbando-os, rir-se do conjunto. Dessa mesma fase pré-Paris e pré-

teatro, Hugoliade: la vie grotesque et tragique de Victor Hugo nos apresenta uma “biografia 

irônica” de Victor Hugo, tal como concebida por Eugène Ionesco e publicada como 

folhetim no periódico romeno Facla [A tocha] entre 1935 e 1936 (e traduzido em francês 

em 1982). Trata-se de uma obra de juventude em uma época de oposição sistemática e 

violenta a todo o sistema estabelecido, de modo que a figura de Victor Hugo surge como o 

mito a ser derrubado, desmoralizado pelo jovem crítico. Pretende-se nessa comunicação 

apresentar esses exercícios de crítica de Eugène Ionesco que teriam repercussões em sua 

obra posterior. 
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20/10 – Sala I-30 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Olhares sobre as problemáticas do Realismo português: as faces 

críticas de Eça de Queirós  

Hanna Andressa do Carmo Furtado Oliveira (UFLA)  

Eça de Queirós, um dos maiores nomes do Realismo português, dotado de uma ironia 

marcante e presente em todas as suas obras literárias, foi, não só um grande romancista 

e contista, mas também um exímio crítico. Apesar de não ter escrito algo diretamente 

voltado para crítica de Literatura e Arte, o trabalho em questão tem por maior objetivo, 

justamente, o estudo dos textos marcados pelo teor crítico do autor. Mesmo pertencendo 

ao movimento Realista português, Eça não poupou ponderações acerca das produções de 

seus contemporâneos. Como podemos observar em trechos de sua participação nas 

“Conferências Democráticas no Cassino de Lisboa”, pronunciada em 12 de junho de 1871, 

e retirados da obra Eça de Queirós – Literatura e Arte: Uma Antologia, organizada Beatriz 

Berrini, por várias vezes, o autor critica o modo como o Realismo está sendo colocado 

apenas como uma descrição de paisagens reais, e não com a verdadeira complexidade do 

real, que deve estabelecer-se de forma diretamente ligada a questões filosóficas. Dessa 

forma, nosso trabalho – parte do projeto de iniciação científica A ilustre Casa de Ramires, 

de Eça de Queirós: um espelho ficcional de Portugal do século XIX, financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa de MG – FAPEMIG e orientada pela profa. Dra. Roberta 

Guimarães Franco – pretende analisar alguns textos críticos de Eça de Queirós, bem como 

prefácios e notas de suas obras literárias, nos quais ele se retira do posto de autor e coloca-

se em posição de autocrítico. 

 

O xenofilismo no Conto "Um Homem Célebre"   

Ângela Queiroz Antonini (Unimontes) 

Aurora Cardoso de Quadros  (Unimontes) 

No conto machadiano "Um Homem Célebre" os conflitos vividos pelo personagem 

principal, Pestana, é o foco central da narrativa. Um compositor de música popular 

(polca), que almeja atingir a erudição da música clássica, na tentativa de aclamar-se como 

os grandes eruditos europeus. Pestana parece representar um polo da obstinação pelo 

estrangeiro, o xenofilismo. Temos por xenofilismo o excesso de simpatia por modas 

estrangeiras, algo que é notório em nós brasileiros. Machado de Assis em sua crítica 

“Instinto de Nacionalidade” (1873), dez anos antes da escrita do conto em questão, nos 

apresenta, refletindo sobre a literatura, a necessidade de uma ponderação entre atitudes 
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extremadas, uma das quais poderia ser exemplificada pelo conflito de Pestana, em sua 

idealizada erudição. Ao lutar cotidianamente e envergonhar-se de compor a polca 

buliçosa, que animava salões de festa por todos os cantos, ele rejeitava o outro polo da 

dialética proposta por Machado. A polca representa o local, o interno, o interior. A música 

clássica representa o estrangeiro. Nota-se no conto uma busca insana pela totalidade, pela 

perfeição, descrita por Candido. Nesta análise, levaremos em conta a valorização 

extremada pelo que é externo, alheio; além do desprezo pelo que é natural e intrínseco à 

cultura e à natureza do país. Por este viés, temos por finalidade analisar a crítica velada 

ao referido conto machadiano de forma a refletir sobre os excessos de xenofilia que nós 

brasileiros, um dos principais povos de língua latina a adequar estrangeirismos e 

consumir cultura externa, praticamos no nosso cotidiano, super valorizando o que é 

estrangeiro, sem levar em conta as riquezas de nossa cultura. Por outro lado, veremos 

possibilidades de haver também no conto uma crítica à xenofobia, outro polo da tensão 

nacional x estrangeiro, que gera a polêmica sobre a nossa dependência cultural, expressa 

por Machado no referido escrito, e possivelmente representada no conto estudado. 

 

Femmes auteurs: George Sand e a crítica feminista  

Daiane Basílio de Oliveira (UFV)  

 
A literatura francesa do século XIX apresenta-nos George Sand, romancista, ensaísta e 

ativista política, cujas obras mais conhecidas versam sobre a situação da mulher, bem 

como a crítica e denúncia à subalternidade exercida por meio do patriarcado, na qual a 

exclusão feminina perpassa os meios público e privado. A autora, que publicava através 

de pseudônimo, contemplava o trabalho de seus contemporâneos, pautando alguns de 

seus ensaios em críticas literárias sobre obras de autoria feminina. Sand atrai-se por 

narrativas voltadas para vida das mulheres, tendo por escopo principal o lugar da escrita 

e criação feminina, colocando em cheque a concepção da genialidade literária em 

contraste com a realidade social. Nos romances de autoria masculina, assim como no 

círculo literário, as mulheres ocupavam posição secundária. As personagens femininas 

encontravam-se vinculadas a papéis social e culturalmente construídos, moldados às 

convenções patriarcais. Zolin (2009) menciona que além de tradicionalmente 

construídas, as personagens eram “submissas, dependentes, econômica e 

psicologicamente do homem”, o que muda ao ser retratadas nas obras de autoria 

feminina, nas quais são “engendradas como conscientes de sua condição de inferioridade 

e como capazes de empreender mudanças em relação a esse estado de objetificação” 

(ZOLIN, 2009, p.222). Sand escreve diversos textos nos quais aborda a mulher escritora e 

suas respectivas obras, entre eles, um artigo sobre o romance "Les Enchantements" da 

também francesa Prudence de Saman L'Esbatx, pseudônimo de Hortense Allart, que 
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aproxima-se conceitualmente da temática versada nas obras de Sand, como a vida da 

mulher, os sentimentos, a escrita, a paixão e o caráter autobiográfico. Assim, 

observaremos como a empatia e o discurso em favor dessa obra assentam-se na relação 

de identificação e pertencimento ao mesmo gênero da autora e da protagonista da obra, 

dando lugar à discussão sobre o silenciamento feminino no cânone e a criação literária. 

 

Proposta para um ensinamento crítico  

Bruna de Carvalho  (USP) 

 

O escritor francês André Gide é conhecido não só por sua escrita ficcional, como também 

por uma vasta obra crítica, reunida em 2008 numa importante edição da Bibliothèque de 

la Pléiade, da editora Gallimard. Textos como o Morceaux Choisis, dedicado a Montaigne, 

ou o longo ensaio sobre Dostoievski apontam para uma relação crítica (para utilizar a 

expressão de Jean Starobinski) intensa e magnética entre o escritor Gide, produtor de uma 

obra própria, e o leitor Gide, ávido por identificação com aquilo que lê. Num primeiro 

momento dessa proposta de comunicação, resumirei alguns pontos que julgo relevantes 

acerca da obra crítica de Gide para aquilo que ele escreve, a partir da leitura de excertos 

retirados de seus ensaios críticos. Já num segundo momento, como ponto de virada, 

buscarei ler um trecho do livro Les Caves du Vatican para pensar de que modo uma 

singularidade enunciativa (pensando nos termos de Émile Benveniste), presente já nos 

textos críticos – e na relação crítica neles instaurada –, permanece ainda na relação 

enunciativa entre o que comumente se chama de “narrador” e as personagens do livro. 

Referi-me a essa análise como um ponto de virada porque, a partir dela, pretendo voltar 

o olhar ao meu próprio fazer crítico, delineando questões que emergem da leitura de Les 

Caves du Vatican, de modo que a enunciação nesse livro possa ser vista como uma espécie 

de escola para a minha escrita crítica. 

  

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Murilo Mendes: um poeta-crítico, um crítico-poeta  

Aline Novais de Almeida  (USP)  

Pretende-se, nesta comunicação, compreender a atividade crítica praticada por Murilo Mendes 

(1901-1975). O poeta juiz-forano deixou registrado em periódicos nacionais e internacionais 

sua contribuição crítica, embora estes textos publicados na imprensa, majoritariamente, não 

assinalaram um grande impacto no cenário das letras. Por outro lado, as peças poéticas escritas 

ao longo da segunda metade de sua carreira artística, precisamente aquelas que fundem o 
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aspecto poético ao crítico, como os títulos Retratos-relâmpago – 1º série (1973) e Retratos-

relâmpago– 2º série (1980; 1994), dão conta da dimensão do pensamento reflexivo de Murilo 

Mendes, além de inseri-lo no grupo dos literatos críticos brasileiros. A respeito da primeira 

série dos Retratos-relâmpago, trata-se da última obra que poeta publicou em vida, e o livro traz 

como dedicatória o nome de Antonio Candido de Mello e Souza, o que torna bastante 

significativa tal incursão crítica muriliana. O compromisso com a poesia não é eliminado 

completamente neste volume, contudo o resultado expõe uma escritura que tenta acomodar, no 

interior do poema, uma espécie de ensaística crítica. Os trabalhos de Murilo Mendes, publicados 

entre as décadas de 1960 e 1970, configuram um exercício de experimentação poética que, por 

vezes, parece implodir qualquer classificação possível do gênero literário. No entanto, o poeta 

não instaura um regime anárquico em sua obra. Há em seus textos, considerados reflexivos, 

uma unidade poética baseada no movimento decriptivo, isto é, numa descrição que conjuga a 

faceta objetiva e subjetiva do objeto. A partir do exposto, tenciona-se discutir de que modo 

Murilo Mendes articula em sua atividade crítica a instância poética e reflexiva ou, em outras 

palavras, a poesia e a prosa. 

 

A Criação Literária – ensaio crítico de Cyro dos Anjos  

Geuvana Vieira de Oliveira  (PUC-Minas) 

Cyro dos Anjos é um escritor mineiro do século XX, autor de O amanuense Belmiro, 

Abdias, Montanha, A menina do Sobrado e Poemas Coronários. Em todas as narrativas, o 

escritor representa personagens escritores que discutem a literatura, a escrita, a leitura e 

o valor de obras literárias através da ficcionalização da temática; seja no seu tempo - no 

século XX, ou em épocas anteriores - de escritores universais, como de brasileiros. 

Pretendemos com este trabalho, discutir a respeito desse escritor modernista que atua 

como crítico através da escrita no livro de memórias A Menina do Sobrado. Abordaremos 

como o escritor mineiro faz vários apontamentos sobre a teoria da estética literária da 

poesia concretista, poema processo etc. Mostraremos como ele discute sobre o 

Modernismo em Minas Gerais e São Paulo, fazendo referência `a visita de Mário e Tarsila 

a Minas Gerais, principalmente a Ouro Preto; a escrita dos mineiros Carlos Drummond de 

Andrade, Pedro Nava, Abgar Renault e João Alphonsus. Discutiremos que Cyro dos Anjos 

foi leitor de Goethe, Shakespeare, Dostoiévsk, Proust, Machado de Assis, Eça de Queiros e 

muitos outros escritores e se porta como leitor crítico desses autores ao emitir parecer 

sobre as obras lidas, principalmente, no que diz respeito à estética que configura tais 

textos. Nessas memórias, Cyro dos Anjos é crítico, também, de outras artes, como a música 

popular, folclórica e clássica; danças e teatro. Mostraremos, também, como o escritor 

mineiro faz muitas pontuações teóricas de grande relevância sobre a literatura como arte 

abordando sobre o seu aspecto lúdico, a expressão de sentimentos e engajamento; e ainda 
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levanta a questão do que vêm a ser o artista e qual o seu papel e função na sociedade do 

século XX. 

 

O concurso literário no Brasil: Graciliano Ramos e Guimarães Rosa 

jurados e julgados 

Mônica Gama (UFOP) 

A exposição das leituras de um escritor é explorada como uma forma de compreender sua 

própria visão sobre literatura e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de compreender 

particularidades da prática literária percebidas apenas por seus produtores. Assim, o 

autor consagrado cumpre a função de agente privilegiado que pode elucidar, perceber e 

avaliar a literatura de modo especial em textos sobre seus contemporâneos ou sobre 

clássicos, posicionando-se em (ou criando) polêmicas ou simplesmente apresentando 

novos escritores. Para além dessa exposição (por exemplo, nas páginas dos jornais), 

alguns escritores assumem outro caráter da crítica literária, o avaliativo, enquanto 

jurados em concursos literários. Nesta comunicação, abordarei o problema dos concursos 

literários a partir de textos de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, recorrendo a textos 

publicados e a manuscritos, para observar quais critérios são atualizados por eles para ler 

seus contemporâneos.  
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GT 10: Identidades, linguagem e performance: reflexões sobre práticas de 

reexistência das identidades negras e indígenas 

Coordenadoras: Profa. Ma. Eliana Sambo Machado (UFOP); Profa. Dra. Kassandra da Silva 

Muniz (UFOP); Ms. Maria Carolina da Silva Araújo (POSLETRAS) 

 
Dia 18/10 – Sala I-35(Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  
 

O discurso sobre o negro nos livros didático de história 

Marilia de Oliveira Costa (UFOP) 

Este presente trabalho visa investigar a existência de transformações na representação 

do negro nos livros didático de história entre as primeiras décadas do século XX e início 

do século XXI. Nesta comunicação, enfatizaremos a primeira metade do século XXI, 

trazendo para discussão principalmente a construção discursiva do mito da democracia 

racial, uma das principais teses de Gilberto Freyre em Casa Grande Senzala, que advoga 

um conceito de povo formado originalmente pelas três raças: o índio, o branco e o negro 

que se diluíram dando origem a uma cultura brasileira homogênea. Essa construção de 

imaginário discursivo e social da nação brasileira é responsável por silenciar as diversas 

contribuições dos povos negros e indígenas. A intenção é discutir como esse mito está 

presente até hoje no cotidiano acadêmico e social do povo brasileiro colocando a 

necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da 

pluralidade cultural e combate ao racismo no século XXI, na primeira década dos anos 

2000. Essas políticas tais como a lei 10.639/03 e suas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana surgiram como forma de combater esse discurso que inviabiliza a 

população negra.  

  

Discussão descolonial e a identidade de professores de espanhol 

Naiara de Paiva Vieira (UFOP) 

O objetivo geral do trabalho será discutir sobre descolonialidade e a identidade do 

professor de espanhol. Como objetivos específicos, o trabalho buscará: 1) identificar, 

partindo da discussão sobre descolonialidade, qual a visão de língua/língua espanhola 

está presente no imaginário discursivo dos professores de espanhol; 2) e como esta visão 
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de língua/língua espanhola contribuirá para a construção da identidade de professor. 

Para essa apresentação de trabalho me embasarei em FANON (1968), HALL (2003) e 

MIGNOLO (2008) em que os autores discutem sobre o conceito de identidade e 

descolonização. Procurarei com essa discussão enfocar em como a identidade de 

professores de espanhol se alia ao europeu e a uma concepção eurocêntrica de espanhol. 

Também enfocarei em teorias que tratam a identidade de professores de língua 

estrangeira, especificamente língua espanhola, como VEREZA (2002); LAGARES (2013) e 

sua discussão da política linguística de ensino de espanhol no Brasil; RAJAGOPALAN 

(2011) e BAGNO (2011) e a discussão de norma linguística. Esta discussão é parte da 

minha pesquisa de mestrado que se encontra em andamento, intitulada: 

Performatividade, Colonialidade e Políticas Lingüísticas: a identidade do professor de 

espanhol em instituições brasileiras. Sendo assim, por fim falarei um pouco da minha 

pesquisa, já que estarei pesquisando a identidade de professores de espanhol e sua 

prática docente. 

 

O letramento e a construção da identidade negra 

Maria Helena Queluz (UFOP) 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as práticas de letramento e como elas 

interferem no cotidiano das comunidades negras. Se elas vão de encontro aos anseios de 

uma educação libertadora e inclusiva. Se as práticas estão de fato cumprindo o seu papel 

ou levando a evasão escolar. Os números de crianças analfabetos funcionais preocupam 

já que a maioria dessa população é negra. Identificar novas práticas, propor um novo 

currículo para se trabalhar a diversidade no ambiente escolar. Quais as políticas públicas 

educacionais que ainda não saíram do papel e que precisam ser implementadas de forma 

que o público minoritário possa ser incluído. Por que a Lei 10639 “Lei que trata do Ensino 

da História da África de fato não saiu do papel e até que ponto a lei poderia ajudar nas 

práticas de letramento. A Escola não é apenas para aprender coisas e sim aprender sobre 

nós mesmos”, como afirma o autor Miguel Arroio. Assim, teremos como ponto de partida 

o conhecimento da história desses sujeitos marginalizados na sociedade. E que são 

esquecidos pela educação brasileira já que a escola não aprendeu a trabalhar com a 

diversidade étnica e com as complexidades de cada indivíduo para que o mesmo não 

disperse e reconheça na educação o sentido para a sua transformação pessoal e social. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 
 

Acervo literário para a temática racial nas bibliotecas escolares de 

Ouro Preto 

Sônia Marcelino (PUC-Minas) 

Tendo em vista a existência de programas governamentais com editais de apoio à criação 

e circulação literária e distribuição gratuita de livros, em ações voltadas para a promoção 

do livro e da leitura, nossa proposta de investigar acervo literário para a temática racial 

nas bibliotecas escolares de Ouro Preto. A presente pesquisa tem como foco, pois, 

investigar acervo das bibliotecas escolares de Ouro Preto, observando se as políticas 

públicas de incentivo à leitura e acervos têm se feito presente de Planos Nacionais da 

Educação e responder as seguintes questões: O acervo literário referente à temática racial 

tem chegado às escolas? Há divulgação e circulação do acervo literário referente à 

temática racial nas escolas? Os alunos têm acesso ao acervo literário referente à temática 

racial? Quem faz empréstimo desse material e para qual finalidade? É possível identificar 

se essas obras são distribuídas às bibliotecas escolares de Ouro Preto após a publicação 

da Lei Federal n.º 10.639/03, contribuindo assim para a divulgação e valorização dessas 

obras? A Lei Federal n.º 10.639/03 determina a obrigatoriedade do ensino da História e 

da Cultura Afro-Brasileira e Africana nos diversos níveis de ensino no Brasil, em conteúdo 

que devem ser ministrados no currículo escolar, em especial nas disciplinas Arte, 

Literatura e História. As discussões propostas contribuem para o fortalecimento da Lei 

mencionada, que foi promulgada devido às grandes lutas e pressões dos movimentos 

sociais, principalmente o Movimento Negro, e ao compromisso do governo federal, em 

2001, para realizar ações afirmativas e promover a inclusão e valorização da população 

negra do Brasil. Em cumprimento a essa Lei, cabe às instituições educacionais promover 

um ensino inclusivo e humanizado, com programas do ensino da História e cultura afro-

brasileira e africana, no sentido de provocar mudanças sociais e reverter práticas 

discriminatórias que vêm sendo reproduzidas ao longo dos séculos. 

  

Política sociolinguística na Guiné-Bissau e sua contradição 

Rachido Djau (UFPR)  

Malam Djau (UFPR) 

A minha comunicação visa relatar questões relacionadas com a situação sociolinguística, 

cultural e étnica presente na Guiné-Bissau e sua implicação na constituição da identidade 

do sujeito guineense e na educação. O pequeno país conta com mais de duas dezenas de 
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grupos étnicos e são faladas cerca 20 línguas autóctones - realidade extremamente 

complexa, desencadeando problemas de ordens diversas para o país (em especial para o 

sujeito guineense e para política e planejamento pública educativa) desde período 

colonial, perpassando o momento pós-colonial e até os dias atuais. No período 

imediatamente pós-guerra de libertação nacional (que culminou com a independência do 

país face ao jugo colonial – 1973), por decisão meramente política de estabelecer/impor 

a língua portuguesa como língua oficial do país ( em detrimento do Crioulo – a mais falada, 

e das demais línguas autóctones ), sua situação agravou-se mais, desencadeando conflitos, 

preconceitos linguístico, criando hierarquia de status (fixação de lugares hierárquicos 

definidos nas relações sociais), excluindo os que não são alfabetizados em língua 

portuguesa, não a dominam, e principalmente apagando as diferenças e ou diversidades 

(sociolinguística, cultural e étnica) que o país apresenta. Dessa forma, fica evidente de que 

a proposta de ensino/aprendizagem que o país apresenta não leva em conta a abordagem 

comunicativa e os princípios que norteiam a lógica da linguística aplicada indisciplinar e 

política linguística inclusiva (que contemple multilinguismo). Assim, a língua passa a ser 

concebida como um código neutro/sistema (deslocada da prática social) e não como 

discurso.  

 
Dia 19/10 – Sala I-35 (Prédio Antigo) 
 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Corpos (social e feminino) estilhaçados na ficção de Bernardo 

Honwana 

 
Fabiana de Paula Lessa Oliveira (UFRJ) 

Fabiana Rodrigues de Souza Pedro (UFRJ) 

O presente estudo tem como objetivo analisar o estilhaçar de corpos, decorrente da 

violência a que são submetidos cotidianamente em Dina e A velhota, contos integrantes 

da obra Nós matamos o Cão-Tinhoso (1964, 1ª ed.), do escritor moçambicano Luís 

Bernardo Honwana. Nascido em Lourenço Marques (atual Maputo), no ano de 1942, 

participou ativamente da luta pela independência de seu país, como militante da Frente 

de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Devido às suas atividades políticas, foi preso 

em 1964 e ficou encarcerado por três anos. Escreve seu único livro nesse contexto 

histórico-social, em que faz um retrato diversificado da sociedade colonial moçambicana, 

dividida predominantemente em dois polos: colonizadores/europeus e 

colonizados/africanos, mas também composta por árabes e indianos, revelando a 

dinâmica dessas relações quase sempre conflituosas. Em Dina, denuncia os maus-tratos 



 

138 

 

sofridos por um grupo de trabalhadores rurais. Além de retratar Maria por entre as 

plantações a “vender” seu corpo em troca de dinheiro para o sustento. Observa-se, 

portanto, uma resistência através de algumas vozes que se levantam contra o estado das 

coisas. Já em A velhota, um homem negro é agredido, e sua revolta é de não poder (re)agir, 

por ser responsável pela família que poderia sofrer as consequências. Pior que a dor física 

é fazê-lo sentir-se pequeno, como acontece. De estilo realista e linguagem quase 

cinematográfica, captamos imagens dos corpos retorcidos de dor e, acima de tudo, de 

vergonha por terem que se calar diante da violência sofrida. Em meio às denúncias, 

percebe-se um processo de conscientização pelas vozes que ecoam. É uma literatura 

comprometida com a política de libertação nacional. No entanto, são problemas que 

persistem em espaços onde há desigualdade social e discriminação. Levantar tal discussão 

é uma forma de rever valores, visando a uma sociedade de fato liberta, mais justa e 

humana. 

 

Marujos, caboclos e catopês: a afro-mineiridade na poesia de Adão 

Ventura 

Gustavo Tanus Cesário de Souza (UFMG) 

A religiosidade está presente na obra de Adão Ventura, poeta nascido em Santo Antônio 

do Itambé, antigo distrito do Serro, Minas Gerais. Como uma voz afrodescendente na 

poesia brasileira contemporânea, o poeta compôs versos que trabalharam a diversidade 

como eixo, como apontou Édimo de Almeida Pereira, nas temáticas da memória, da 

cultura popular e da relação do homem com sua terra de origem etc. Nossa proposta é 

apresentar o modo como o poeta se relaciona com o sagrado, recuperando sua relação 

com a música, com a dança, com o trabalho, com os familiares, e com os festejos afro-

religiosos. Como aporte literário para as questões da religiosidade afro-mineira, 

utilizaremos textos do teórico Edimilson de Almeida Pereira. Assim, é importante 

demonstrar a consistência do seu trabalho que − desde os dois primeiros livros, 

considerados herméticos porquê de verve surrealista −, aponta coerentemente 

dimensões diferentes da mesma questão: (re)construção da identidade, por meio da arte 

literária, de muitas metáforas, muitas vezes ligada a uma reescrita poética do passado 

histórico. 
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Os negros do Rosário e a resistência: canções que performatizam 

ancestralidades 

 
Victor Vianna Guedes (UFOP) 

 
A seguinte pesquisa tem por objetivo principal analisar as canções de Congado presentes 
no álbum Os negros do Rosário (1992), como uma forma resistente de manifestação da 
cultura africana em terras brasileiras, e, fundamentada nas teorias de performatividade 
de Austin (1998), observar como são tecidas as identidades no fio da diáspora a partir de 
seus atos de fala. Com base no material bibliográfico levantado sobre o Congado, assim 
como suas canções/pontos e noções das identidades construídas por esses congadeiros 
na América Latina, visamos observar como a linguagem é capaz de performatizar essas 
identidades e torna-la viva dentro de cada congadeiro - além disso, colocar em pauta a 
invisibilidade intelectual e cultural das temáticas africanas no Brasil e o silenciamento 
dessas matrizes culturais. E é com esse propósito de analisar a relação entre a identidade 
e a linguagem presente nos cânticos religiosos de matriz africana, que usamos como 
referencial teórico as reflexões no campo da Pragmática, por meio dos conceitos de 
perfomatividade, e a partir dos estudos culturais e identitários na pós-modernidade 
(HALL, 2010), fundamentado na ideia de (re)construção identitária. Dessa forma, iremos 
apresentar os resultados obtidos e o caráter de resistência desse grupo que se constrói a 
partir da linguagem. 
 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Identidades étnicas e brasilidade mestiça em caderno de poesias, 

de Maria Bethânia 

 Everson Nicolau de Almeida (UFLA) 

As relações temáticas que perpassam o livro Caderno de poesias (2015), de Maria Bethânia 

são constituídas por meio de uma linguagem multimodal e fragmentada, pela qual se 

manifesta uma visão de brasilidade mestiça. Tal ideia de constituição de um Brasil mestiço 

é construída através de uma composição literária em que estão presentes traços de um 

pensamento híbrido, que se materializa nas relações artísticas, culturais e históricas do 

nosso país, visto sob a perspectiva de uma brasilidade mestiça, estabelecida pela presença 

de distintos grupos sociais que manifestam suas identidades e suas formas de cultura. 

Inserida em um contexto de prática cultural específica, a literatura, analisada pelo viés 

dos estudos culturais – perspectiva teórica na qual se fundamenta a presente proposta de 

comunicação – ganham novas abordagens, pois é relacionada a outros discursos e seu 
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estudo é encarado como um fenômeno complexo de intertextualidade, em que se fazem 

presentes elementos de uma reconstrução identitária dos povos que formam a matriz 

cultural do Brasil baseada em uma memória literária que é permeada pelo cânone 

europeu. Por isso, este trabalho enseja estabelecer uma análise literária que vai desde a 

composição estrutural e temática de uma obra até a sua relação com uma visão de Brasil, 

constituída de um caráter histórico, que visa a compreensão do país na sua dimensão 

étnica, cultural e identitária. Esta pesquisa é orientada pela professora Roberta Guimarães 

Franco, do curso de Letras da Universidade Federal de Lavras. Autores como Compagnon 

(1998), Culler (1999), Eagleton (2006), Eiras (2005), Foucault (2011), Gruzinski (2001, 

2003) e Santiago (2000) servem de base à esta proposta de comunicação. 

 

Linguagem e cultura: a performance do grupo de rap indígena "brô 

mcs" como forma de afirmação identitária 

 Mayk Rezende Barcelos (UFOP) 

Este trabalho estabelece um diálogo entre Antropologia, Educação e Linguística. As 

discussões sobre as novas identidades, nesse caso à indígena, por meio do rap, ganham 

um papel de destaque nesta pesquisa. O grupo “Brô Mc’s” é formado por jovens indígenas 

da nação Guarani, nas proximidades de Dourados – Mato Grosso do Sul, e as suas músicas 

apresentam a mistura do rap norte-americano com letras cantadas tanto no português 

quanto no Guarani. As canções abordam, dentre outros assuntos, os problemas 

enfrentados pelos indígenas dentro e fora de suas comunidades. Neste sentido, em meio 

a esta diversidade cultural, nos interessa explorar nesta comunicação o conceito de 

cultura e identidades, relacionados à presença guarani no país. É uma pesquisa que se 

encontra em seu estágio inicial, mas já é possível afirmar que as letras do grupo “Brô Mc’s” 

revelam a complexidade da experiência indígena em nosso país, compreendendo suas 

identidades como transitórias e em transição. Neste trabalho, mostraremos a discussão 

teórica que servirá de base a esta pesquisa. 

 

Pintados para a guerra: povos indígenas na defesa de sua cultura e 

identidade 

Eduardo Assunção Franco (UFMG) 

A cultura, a identidade e a religiosidade dos povos indígenas no Brasil começaram a ser 

desrespeitadas e atacadas desde que os colonizadores europeus aqui chegaram, no século 

XVI, se prolongou ao longo dos séculos e continua até os dias atuais. Nesse período, vários 

povos foram dizimados e junto com eles desapareceram seus costumes, suas línguas e 

suas crenças. Apesar da violência que sofreram e das ameaças que enfrentam até os dias 
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de hoje, principalmente por interesses em suas terras e as riquezas naturais que elas 

abrigam, muitos desses povos indígenas resistiram no passado e lutam, no período atual, 

para serem respeitados enquanto grupo étnico, que possui sua identidade, sua cultura, 

sua religiosidade e sua terra. Como nosso campo de pesquisa é a Análise do Discurso e 

nossa área de interesse é o discurso religioso, pretendemos verificar como os povos 

indígenas reagem às agressões que sofrem no período atual. Também vamos investigar a 

maneira como conseguiram preservar sua cultura, sua identidade, seus costumes e sua 

religiosidade. Nosso objetivo principal é tentar entender os efeitos dessa violência, física 

e cultural, contra os povos indígenas e os meios utilizados por eles para garantir a 

reexistência da sua identidade. Nosso corpus será formado por três edições do boletim 

online Mundo que nos rodeia, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi). O referencial 

teórico que utilizaremos é composto por estudos de Charaudeau (2009 e 2015) sobre os 

modos de organização do discurso (teoria semiolinguística) e a identidade discursiva; 

pesquisas de Maingueneau (2004, 2005 e 2008) sobre identidade discursiva e discurso 

religioso; análises de Amossy (2005) sobre a construção do ethos; e estudos de Perelman 

& Olbrechts-Tyteca (1996) a respeito de argumentação e identidade. 

 

Dia 20/10 – Sala I35 
SESSÃO 1: 13H30-15H  
 

Formação de identidade, alteridade e branquidade na obra do 

Januarense Manoel Ambrosio 

Aimee Lafeta Guimaraes (UNIMONTES) 

 Ivana Ferrante Rebello (UNIMONTES) 

Pretente-se verificar como se dá a formação de identidade do mulato Manoel Bogodó 

frente aos costumes culturais retratados na obra do professor januarense Manoel 

Ambrósio, levando-se em conta a importância da alteridade e os aspectos da branquidade, 

abordados por esse autor. Esta pesquisa teve abordagem teórica e bibliográfica, em que 

foram feitas leituras e análises do conto Rei do Rosário, parte integrante do livro Brasil 

Interior (1934) de Manoel Ambrósio e a abordagem do preconceito racial identificado 

através das atitudes do personagem Manoel Bogodó. Fundamentou-se ainda em 

bibliografia de autores que discutem o conceito de branquidade na literatura canonizada 

como, Vron Ware (2010), Camila Moreira de Jesus (2012), recorreu-se também a estudos 

críticos de pesquisadores que abordaram o tema discutido neste trabalho. O conto escrito 

pelo januarense, Manoel Ambrósio, representa um rico material a ser pesquisado, uma 

vez que aborda a visão sobre as diferenças étnicas do morador do sertão, tradição e 

cultura norte-mineira. 
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Branquitude, gênero e performatividade no discurso de mulheres 

brancas acadêmicas 

 
Eliana Sambo Machado (UFOP) 

O objetivo desta apresentação é mostrar os resultados das análises da minha pesquisa de 

mestrado sobre os discursos das mulheres brancas acadêmicas e o modo como elas se 

posicionam em relação às suas identidades sociais articuladas às suas vidas profissionais 

acadêmicas. Para tal, esta pesquisa se baseia no referencial teórico que entende a estreita 

relação que se estabelece entre linguagem e identidades, concebendo a linguagem como 

performativa, ou seja, pensando na realidade concreta, no seu uso e na sua ação 

determinada pela intenção de quem fala e pelo contexto caracterizado por certas normas 

e convenções. Para dar fôlego a tais discussões, trazemos uma abordagem conceitual 

ligada aos estudos raciais e de gênero que abordam, mais detidamente, a identidade racial 

branca ou a branquitude, compreendendo tanto a raça quanto o gênero como construções 

históricas e como categorias analíticas que têm existência social e linguística no mundo. 

As perspectivas que permitem pensar tais categorias dessa forma, se apresentam nos 

estudos da psicologia social (CARRONE&BENTO, 2002) e nos estudos de algumas teóricas 

feministas, como Butler (1997), Pinto (2007), entre outras, que unem às suas pesquisas, 

corpo e linguagem, reinterpretando a Teoria dos Atos de Fala do filósofo Austin (1990). O 

intuito foi compreender, por meio de entrevistas com mulheres brancas acadêmicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, como suas identidades raciais- influenciadas 

por outros fatores-, como o de gênero, a escolaridade, a origem social e etc, atravessaram 

seus discursos que se centraram sobre suas trajetórias profissionais. As análises 

demonstraram que as mulheres entrevistadas estão influenciadas por aspectos biológicos 

e sociais das construções racializadas da identidade racial branca acadêmica, não 

enxergando o lugar delas como um lugar social influenciado pelas nossas escolhas de 

gênero e de raça. As análises revelaram ainda impasses nos discursos destas acadêmicas 

em relação às suas escolhas profissionais, pois prevaleceu uma perspectiva universal e 

heteronormativa que contribui para a hierarquização das identidades no espaço 

acadêmico. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 
 

Discursos, identidades e performances nas pixações urbanas 

Maria Carolina da Silva Araújo (UFOP) 

Este trabalho pretende apresentar um pouco da pesquisa que venho desenvolvendo no 

Mestrado em Letras – Tradução e práticas discursivas - da UFOP, cujo tema são as 

piXações urbanas. A prática da piXação é recorrente em diversas cidades do mundo, em 

contextos sociais distintos, e nos anos de 2014 e 2015, se fez presente em vários lugares 

da cidade de Mariana-MG. Sem conhecer seus autores, nem compreender suas 

motivações, sobretudo em cidades históricas, com intenso apelo à preservação 

arquitetônica, percebe-se que cada novo piXo sugerem-se identidades, discursos e 

performances muito distintos; eles apontam para um desejo comum de se inscrever e se 

pôr na condição de autoria. Se a linguagem pode ser entendida como ação, quais, então, 

seriam as possíveis ações inscritas nas paredes? Sobre quem ou o que os piXadores 

desejam se interpor? Esses questionamentos trazem à luz os processos de (re)construção 

das suas identidades, por meio de suas práticas sociais e discursivas e nos ajudam a 

compreender o sujeito que piXa como construto, o qual exerce suas ações na e pela 

linguagem. Para este trabalho nos propomos a analisar, portanto, as relações entre o ato 

de piXar e reivindicações identitárias e discursivas de quem o pratica; as motivações que 

podem levar as pessoas a inscreverem-se de forma pública, em locais proibidos; as 

relações entre autoria e identidade no contexto da piXação; e, por fim, em que medida é 

possível perceber o que se inscreve no piXo como ato de fala.  

 
 
 

A representação do negro no jornal Correio Paulistano nos anos 

finais do século XIX: uma semente para a exclusão  

Mírian Lúcia Brandão Mendes (UFMG) 

Nos anos finais do século XIX, enquanto a imprensa negra exaltava a libertação dos 

escravos, os jornais que mantinham um conservadorismo político amalgamavam o 

preconceito de cor objetivando a exclusão do negro nos espaços institucionais. Logo após 

a abolição, mais do que um projeto político, era necessário constituir uma nação. Mas 

nessa nação tão sedenta em se igualar aos demais países considerados civilizados não 

havia espaço para a mestiçagem, pois eles representavam a influência negativa na 
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formação da raça brasileira. Assim, era preciso avaliar os negros socialmente e os limites 

que essa raça poderia trazer para a nova nação. A estratégia que muitos jornais 

conservadores encontraram para resolver essa questão foi noticiar fatos que envolviam a 

raça negra e que causavam uma má impressão. É particularmente relevante a publicação 

do conto Tia Josepha, no jornal Correio Paulistano, quando os periódicos da imprensa 

negra ainda comemoravam a assinatura da Lei Áurea. O discurso que se faz presente no 

referido conto, considerando o contexto político da época, pode ser compreendido como 

uma estratégia retórica que visava fazer-crer que o negro recém-liberto, por sua natureza 

africana de bárbaro e de ser inferior, é um inimigo doméstico, cujo único pensamento 

seria o de exterminar seus opressores. Nessa perspectiva, este trabalho objetiva 

investigar os recursos retórico-argumentativos do conto Tia Josepha à luz das proposições 

gerais da Análise Semiolinguística do Discurso de Patrick Charaudeau (2008) e das 

reflexões sobre racismo de Teun van Dijk (2008- 2012). 
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GT 11: Memórias na literatura, memórias da literatura 

Coordenadoras: Profa. Dra. Cilza Bignotto (UFOP); Profa. Dra. Elzira Perpétua (UFOP); 
Profa. Dra. Maria Clara Versiani Galery (UFOP) 
 

18/10 – Sala 11 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

As memórias de Graciliano Ramos que se misturam aos de seus 

personagens 

Gabriela Pacheco Amaral (UFMG) 

O objetivo deste trabalho será a de analisar as memórias de vida do autor Graciliano 

Ramos em Infância (1945) e identificar como elas estão presentes em outras obras do 

autor. Desse modo, de acordo com Charaudeau (2014), o ato de contar alguma história 

corresponde a uma atividade que faz surgir um universo contado. Nesse universo se 

misturam os discursos que remetem ao reflexo fiel da história passada, com discursos de 

uma realidade ficcional criada no delinear da narrativa. Tendo em vista essa relação 

dialética entre a realidade e a ficção, iremos pois, analisar momentos da vida narrados por 

G. Ramos que se repetem de maneira similar – seja de menor ou maior grau- com os seus 

personagens nas obras de Angústia e Vidas Secas. Dito isso, compreendemos como o ato 

de contar sua própria história navega entre a ficção e a realidade, pois não teremos como 

avaliar se a autobiografia de Ramos foi influenciada pela ficção dos romances, ou se os 

romances foram influenciados pela realidade vivida pelo autor. Certo é que estamos 

diante de um caso de polifonia interna (BAKHTIN, 2015) ocorrendo em suas obras: a voz 

que conta a vida do escritor e que se mistura às de seus personagens. 

Menino de Engenho e o engenho do romance autobiográfico 

Joyce Rodrigues Silva Gonçalves (UFMG) 

Este artigo pretende analisar a obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego a partir do 
estudo das características do gênero autobiográfico e das narrativas de memórias. O 
trabalho pretende ainda utilizar outros romances autobiográficos do autor, mais 
especificamente os que compõem o ciclo da cana-de-açúcar (Doidinho, Banguê, O Moleque 
Ricardo, Usina e Fogo Morto), em que José Lins se aproveita de sua própria experiência 
para elaborar suas produções literárias. A obra Meus Verdes Anos também será evocada 
para fazermos um paralelo entre autobiografia e ficção autobiográfica. Percebemos, ao 
analisar tais obras do autor, que ele retoma suas memórias de infância em suas próprias 
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produções ficcionais, especialmente em Menino de Engenho. A semelhança entre as duas 
obras é evidente, há algumas narrativas que coincidem, com um ou outra alteração de 
nomes e eventuais divergências, embora mínimas. José Lins, como quase todo escritor de 
autobiografia e memórias, escreveu Meus Verdes Anos bem depois de ter publicado seus 
romances e, afinal, escreveu sua autobiografia que evidencia sua fonte de inspiração: as 
memórias de sua vida de menino. As obras selecionadas serão analisadas a partir do viés 
memorialístico, em que se pretende identificar, ou pelo menos inferir, o que é experiência 
vivida e o que é representação literária, ou ainda, o complexo recurso que é a 
ficcionalização partindo de uma experiência vivida. Como fundamentação teórica, serão 
abordados textos de Phelippe Lejeune, Wander Melo Miranda e outros da linha de 
pesquisa memorialística. 

Quase uma sinceridade em Quase memória: quase romance, de 

Carlos Heitor Cony 

Viviane Michelline Veloso Danese (PUCMinas) 

A incompletude do passado e do presente favorecem a memória como fator de recriação, 

reconstrução e manipulação. Portanto, a costura entre literatura e história se dá por meio da 

memória que busca incessantemente uma identidade. Pretende-se nesse trabalho discorrer sobre 

essa costura na obra Quase memória: quase romance, de Carlos Heitor Cony, publicada em 

1995, que apresenta características de uma biografia ficcional, ainda que seja classificada como 

romance. Pretende-se enfatizar o embate entre os discursos historiográficos, memorialísticos e 

ficcionais que perpassam toda a narrativa e que também pode ser percebido na própria biografia 

do autor que é reconhecido profissionalmente tanto como escritor quanto como jornalista. 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

BH dos Anos Dourados: a biografia de Roberto Drummond em Hilda 

Furacão 

Adriano Almeida Ramos (Secretaria Estadual de Educação) 

O presente estudo objetiva identificar no livro Hilda Furacão, de Roberto Drummond, 

como o autor construiu o espaço liminar de BH ao longo do romance e observar como se 

configura a narrativa enquanto biografia. Nossas reflexões demonstram de modo 

recorrente que existem diversas pesquisas acerca desse livro que foram eficazes ao 

abordar a construção da narrativa e suas variantes, ao referir-se ao enredo, personagens, 

características sociais, econômicas, culturais, tempo e espaço, por exemplo. Identificamos 

a necessidade de explorar o assunto para contribuir com as pesquisas relacionadas ao 

tema. Assim, buscaremos ao longo deste trabalho colaborar com a análise literária por 

meio desse novo ponto de vista, que diz respeito à literatura na memória e vice-versa. 

Cartografias urbanas, cidades da memória 
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Luciana Marino do Nascimento (UFRJ) 

As cidades modernas representaram uma possibilidade de conhecimento e civilização. 

Prescindindo dos esquemas representativos da ordem antiga, a moderna urbs representa 

uma ruptura radical com tudo o que dizia respeito à ordem antiga, fazendo nascer o 

urbano como o conhecemos hoje. Esta ruptura foi também concretizada na edificação e 

reforma das cidades, no uso que seus habitantes passaram a fazer do seu espaço. Nesse 

sentido, propomos, neste trabalho, fazer uma leitura da cidade moderna, através da ótica 

dos literatos de diferentes períodos e lugares, buscando uma aproximação no que se 

refere ao inventário da cidade moderna, tanto pelo que ela conservou ou destruiu, tendo 

como fio condutor as cidades construídas pela memória de Marco Polo, o narrador de Italo 

Calvino, em As Cidades Invisíveis. Este projeto constitui recorte de nosso projeto de 

pesquisa, financiado por meio de Bolsa de Produtividade em Pesquisa concedida pelo 

CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- PQ 2 

Inventário da Rua do Ouvidor em Joaquim Manuel de Macedo 

Norma Sueli Pereira (UFRJ) 

Quando olhamos a cidade, caminhamos pelas suas ruas, podemos perceber que sob o atual 

desenho urbano há outros desenhos e outas cidades subterrâneas. Caminhar pelo Centro 

da Cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, nos proporciona uma oportunidade para 

pensarmos na coexistência de duas cidades – “a cidade real e a cidade das letras” (RAMA, 

1983), pois essa última figura nos anais da história literária como um espaço que habitou 

o imaginário da burguesia, como um espaço da modernidade por excelência, que já foi 

tematizado na literatura de um Machado de Assis, de um José de Alencar e de um Joaquim 

Manuel de Macedo. E é sobre a obra desse último, intitulada Memórias da Rua do Ouvidor, 

que pretendemos estudar. Neste trabalho objetivamos a representação da Rua do Ouvidor 

como metáfora do ingresso das elites brasileiras no mundo do progresso e da 

modernidade, na narrativa de Joaquim Manuel de Macedo. 

Memórias de paisagens literárias do Rio de Janeiro 

Yago Furtado (UFRJ) 

Luciana Nascimento (UFRJ) 

A cidade, a paisagem e a sua descrição tornaram-se motivos recorrentes na literatura. 

Assim, ao flanarmos pela cidade, construímos uma percepção pessoal que se cruza com a 

imagem pública da urbe. De acordo com Kevin Lynch, podemos encontrar a imagem da 

cidade nos seus leitores que escolhem pontos de referência para articular seu discurso. 

(LYNCH, 1982, p.20.) O objetivo deste estudo é analisar as relações entre espaço 

geográfico e espaço literário do Rio de Janeiro, dividindo-se a cidade em três grande 
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blocos temáticos: A Baía de Guanabara, a cidade colonial, a cidade imperial e a cidade 

moderna. Entretanto, nesse trabalho, apresentaremos a paisagem da Baía de Guanabara 

cartografada em um livro raro, de autoria de Augusto Fausto de Souza, intitulado A Bahia 

do Rio de Janeiro, de 1882, o qual constitui nosso trablaho de iniciação científica orientado 

pela Profa. Dra, Luciana Nascimento. A interdisciplinaridade será nosso fio condutor, a 

partir das contribuições dos conceitos de paisagem, de Michel Collot; das contribuições 

da Geografia cultural, de Claval, da Topofilia Yu-Fu Tuan e das reflexões sobre os aspectos 

simbólico do espaço, do filósofo Gaston Bachelard. Este projeto é parte de um projeto 

maior intitulado Atlas das paisagens literárias das cidades do Estado do Rio de Janeiro, 

tendo a interdisciplinaridade como viés, uma vez que no Projeto Atlas das Paisagens 

Literárias do Rio de Janeiro estarão contemplados dados georreferenciados e informações 

sobre fauna, flora e bioma do Estado do Rio de Janeiro, que se encontram nas obras 

literárias de autores representativos de cada região do estado. 
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18/10 – Sala 12 Prédio Reuni 

 

Vida social e moda em revista no Rio de Janeiro de fins do século XIX 

/ início do século XX 

Seluta Sidna Vieira Lucas (UFRJ) 

O século XIX foi palco de grandes transformações, as invenções e descobertas trouxeram 

avanços significativos que acarretaram modificações das estruturas político-econômicas 

transformando a noção de tempo e espaço, a forma de pensar e de agir do indivíduo e o 

seu cotidiano. Em fins do século XIX/início do século XX o “ser social” ganha as ruas, a 

cidade desponta como cenário privilegiado para a encenação do progresso nascente, com 

a industrialização e a moderna urbanística. As ruas ganham relevo especial, pois as 

pessoas passam a frequentá-las, o comércio se desenvolve, a mercadoria se torna “fetiche 

da burguesia”. As imagens da moda e do fetichismo da mercadoria podem ser observadas 

na literatura de fins do século XIX/início do século XX, como é o caso de muitos romances 

da época, como também nas crônicas ilustradas da Revista Moderna e O Malho. A moda 

passa a ocupar espaço, tendo em vista os novos padrões de sociabilidade, ultrapassando 

seu caráter unicamente funcionalista, valorizando assim, a representação de uma 

imagem. 

As muitas memórias de uma cidade: literatura e imprensa no Rio da 

Belle Époque 

Thais Vinhas da Silva (UFRJ) 

Luciana Nascimento (UFRJ) 

A cidade como palco de lutas e de encenação para o progresso nascente do início do século 

XX tornou-se um lócus privilegiado para o estudo das representações sociais. Por esse 

motivo, pretende-se, neste trabalho, tecer algumas considerações sobre as crônicas 

publicadas na imprensa carioca que abordaram a Revolta da Vacina na escrita dos 

cronistas Olavo Bilac e Lima Barreto, tendo como foco os avessos da cidade moderna no 

alvorecer do século XX. Acadêmica do Curso de Letras Português/Latim. Este trabalho 

constitui recorte do Projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Iniciação científica 

na Faculdade de Letras da UFRJ, sob a orientação da Profa. Dra. Luciana Nascimento 
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Fotografia e memória como mote narrativo na literatura 

contemporânea 

Lilian Stefânia Faria Vaz (UFMG) 

Pensar e analisar a literatura contemporânea se mostra uma tarefa desafiadora dentro do 

cenário de ruptura cultural, política e econômica do tempo vigente. No entanto, algumas 

nuances se destacam na produção literária de forma mais evidente, principalmente na 

produção literária brasileira, fazendo com que esse propósito delineie traços mais reais. 

O presente estudo objetiva reconhecer como dois elementos – fotografia e memória - 

ganharam importante destaque em duas obras da literatura brasileira atual – Eu receberia 

as piores notícias de seus lindos lábios (2005), do autor Marçal Aquino e Barba ensopada 

de sangue (2012), do autor Daniel Galera – e funcionam como uma espécie de mote 

narrativo para a construção das referidas histórias. Para alguns teóricos, como Susan 

Sontag (2004), Boris Cossoy (2000) e Walter Benjamin (1994), a fotografia funcionaria 

como a comprovação de que algo existiu ou que pelo o menos esteve em algum instante 

naquele local. Valendo-se dessa premissa, almejamos corroborar o viés de que a 

fotografia, em constante jogo com a memória, proporciona a essas narrativas quase uma 

relação de interdependência, que se reflete, de forma mais direta, na figura de ambos os 

narradores dos romances. Tanto na obra de Marçal Aquino, quanto na de Daniel Galera, 

encontramos personagens que utilizam do objeto imagético/fotográfico como forma de 

documentação, como aparato memorialístico e até mesmo como sinalizadores na 

construção de uma identidade. Dessa maneira, a finalidade dessa análise é dimensionar 

como a presença desses elementos, em obras literárias, refletem um traço representativo 

do contexto contemporâneo e de constituição dos sujeitos, na era em que a experiência só 

é comprovada pela tentativa pulsional de captar a realidade 

Fotografia e memória: A reconstrução do passado em W ou memória 

da infância e uma foto e duas irmãs 

Viviane Cristina Bitencourt dos Santos (UFMG) 

O trabalho a ser apresentado traz a relação entre fotografia, memória e literatura, a partir 

da leitura de W ou memória da infância, de Georges Perec, e a narrativa de um evento 

ocorrido entre duas irmãs e uma foto, em uma rede social, no qual as possibilidades de 

leitura levam à criação de novas realidades, verdades, histórias e lembranças. 

Primeiramente, partir-se-á da ideia entre fotografia e criação de realidade, tendo como 

base a foto das duas irmãs e, em seguida, analisar-se-á como Perec usa a fotografia para 

construção de um passado já esquecido. Perec, em W ou a memória da infância, traz em 

um só livro duas narrativas distintas, mas entrelaçadas, que se alternam entre um capítulo 

e outro, diferenciando-se pela tipologia. Enquanto um deles faz parte do mundo 
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imaginário e fictício, no outro, há um relato autobiográfico, no qual o narrador tenta 

resgatar momentos de sua infância a partir de uma narrativa de reconstrução do passado. 

Para isso, ele não só recorre ao testemunho de familiares e às próprias lembranças, como, 

também, às fotografias de família, que assumem um papel importante para fazer ressurgir 

momentos já esquecidos e esclarecer outros que eram marcados por memórias incertas 

ou falsas. Além disso, mostrar-se-á como a fotografia, ao mesmo tempo que tem valor 

atemporal, no sentido de não pertencer a tempo nenhum, não deixa de ser uma imagem 

do seu tempo. É um paradoxo: ela apresenta-se como uma captura do tempo, como bem 

definiu Denis Roche, contudo, liga o passado, o presente e o futuro e, portanto, é um jogo 

entre construção/destruição/reconstrução no presente de um momento que pertence ao 

passado e que permanecerá no futuro. Enquanto ela tem como uma de suas funções 

manter alguns fragmentos daquilo que se foi na imagem, a literatura faz permanecer a 

escrita. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

Confluências entre antropologia, história e literatura na narrativa 

de El sueño del celta (2010), de Mario Vargas Llosa 

 

Fernando Marcelo Pinto Raposo (UNILA) 

O presente trabalho analisa o romance El sueño del Celta (2010), de Mario Vargas Llosa e as 

confluências entre história, antropologia e literatura presentes em sua narrativa. O romance 

baseia-se em histórias reais e possui forte aspecto biográfico, contextualizando-se 

historicamente a partir das empreitadas de colonização extrativista no Congo e na Amazônia, 

descritas e vivenciadas pelo personagem central do romance, Roger Casement. Tendo isso em 

vista, Llosa explora ficcionalmente entre-lugares historiográficos nesses episódios. Buscaremos 

entender a construção híbrida de discursos e memórias no romance tendo como aportes teóricos 

o livro Escritas de si, escritas do outro (2007), de Diana Klinger e os artigos Lógica das 

diferenças e política das semelhanças (1991) de Walter Mignolo e O texto histórico como 

artefato literário (1974) de Hayden White. Assim, o presente artigo divide-se em três 

subcapítulos. O primeiro, intitulado “Romance”, apresenta a narrativa do romance, de modo a 

resumir sua história para os que não tiveram a oportunidade de lê-la e introduzir aspectos da 

narrativa que serão analisados posteriormente. O segundo, intitulado “A virada etnográfica e a 

literatura que parece antropologia (ou vice versa)” adentra a perspectiva da virada etnográfica 

na literatura, caracterizada pela representação de outridades em produções literárias 

contemporâneas e, também, analisa o fenômeno oposto, de uma virada discursiva na 

antropologia. No terceiro subcapítulo “O estatuto da ficção e a literatura que parece história”, 

buscamos a partir dos artigos de Mignolo e White, nos aproximar das discussões 

historiográficas que inserem o texto histórico em um estatuto da narração, privilegiando seus 
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aspectos discursivos que o aproximam da literatura. Nesse sentido, também averiguamos a 

concepção de história presente no romance de Llosa, tanto a partir de sua digesis narrativa como 

tomando a problemática do estatuto da ficcionalidade e da historicidade no romance. 

 

Nostalgia e trauma: a formação do indivíduo burguês 

Augusto Mancim Imbriani (UFLA) 

Este trabalho consiste no estudo do Bildungsroman, ou Romance de Formação, 

abrangendo seu conceito enquanto consequência evolutiva sociocultural na Europa no 

final do século XVIII. O estudo parte do seu surgimento na Alemanha, permeado por ideais 

românticos, e investiga como se dá seu desenvolvimento e presença na literatura 

ocidental, considerando a memória como elemento estruturante. Para isso, em um 

primeiro momento, o trabalho apresenta a abrangência do gênero a partir do cânone 

goetheano, para chegar às influências recebidas posteriormente pelas literaturas 

ocidentais em geral, identificando suas diferentes aplicações em diferentes experiências 

burguesas na cultura de cada sociedade. Posteriormente, no que tange à memória, não se 

trata apenas de verificar as relações de causa e consequência no enredo de cada obra, mas 

de verificar sua presença, tanto individual quanto coletiva, como elemento estruturante 

da obra a partir da escrita, cujo fluxo se dá pela nostalgia, em tom autobiográfico, pautada 

em digressões que explicitam a formação da(s) personagem(ns) através de 

acontecimentos traumáticos do passado e anseios acerca de seu futuro. Para que se possa 

estabelecer as ideias resultantes dessa análise, será de grande utilidade a obra "O Coruja", 

de Aluísio Azevedo, que explorará aspectos relevantes e pertinentes com relação à forma 

pela qual o Romance de Formação abrange, como anteriormente levantado, a memória 

como importante elemento em sua constituição. 

 

Experiência, narrativa e memória no romance Essa Terra de 

Antonio Torres 

Renata Santos Rente (USP) 

Propomos na presente comunicação apresentar o modo como a configuração de 

diferentes vozes narrativas no romance Essa terra contribui para uma reflexão sobre a 

relação entre experiência, narrativa e memória. Chamando atenção para a necessidade de 

articular as dimensões pessoal e social da experiência, propomos também apontar como 

as transformações sociais repercutem tanto na experiência como na arte de narrar 

(Benjamin) e como a prosa de ficção, produto dessas transformações, implica a constante 

revisão de estratégias narrativas. Buscaremos apontar como nesse romance a forma do 

relato informado pela perspectiva de um narrador-testemunha como portador de uma 

memória distanciada se dissolve na dramatização da consciência de um narrador 
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protagonista. O enredo trata do retorno do personagem Nelo que, vinte anos depois de 

sua partida para São Paulo, volta à sua terra natal, para por fim à própria vida. Tomando 

como referência o retorno e o suicídio do irmão, a partida de Nelo é narrada por Totonhim 

retrospectivamente com ênfase no modo como ela repercute na experiência daqueles que 

ficaram e no contexto de transformações e expectativas em relação ao progresso 

implicado na migração para as grandes cidades. Tanto as transformações como as 

expectativas em relação ao progresso são, entretanto, perspectivadas através da 

dramatização dos conflitos que tem como centro a trajetória da família. Essa dramatização 

depende de uma importante variação do ponto de vista que transita entre a narrativa em 

primeira pessoa por intermédio de um narrador testemunha e a onisciência seletiva, e 

está implicada na própria constituição do narrador que de testemunha se converte em 

protagonista. A dramatização dos conflitos entre os personagens emerge da consciência 

perturbada desse protagonista por meio da qual diversas vozes irrompem 

complexificando a relação entre experiência, memória e narrativa que se depreende da 

forma convencional do relato na figura de um narrador testemunha. 

A loucura em “O alienista” como memória de Dom Quixote 

Silvana Mendes Cordeiro (UNIMONTES) 

Edwirgens A. R. Lopes de Almeida (UNIMONTES)  

Os estudos modernos apontam para a grande dimensão que a obra de Cervantes adquiriu, 

ultrapassando as fronteiras hispânicas. A história da literatura brasileira mostra o estreito 

contato que nossos escritores tiveram com outras literaturas. Desse modo, o presente 

trabalho tem como objetivo investigar as marcas quixotescas presentes na literatura 

machadiana, com vistas a elucidar como a ideia fixa da personagem de O Alienista, Simão 

Bacamarte, em desvendar cientificamente a loucura, remete à memória do mito que se 

criou em torno da personagem de Cervantes que, de tanto ler, deixou-se impregnar pelas 

suas leituras em um projeto altamente engenhoso e idealista. A metodologia utilizada 

baseou-se na análise textual comparativa, desenvolvida através de estudo sistemático 

pertinente à abordagem literária. Os resultados encontrados evidenciam que a escrita 

machadiana dialoga com a cervantina a partir da recorrência de traços das personagens e 

construção da narrativa. Os estudos acerca do mito quixotesco revelam o quanto a 

literatura brasileira apresenta uma estreita relação com a escritura cervantina. A 

presença quixotesca pode revelar-se tanto na composição da obra, através de 

procedimentos narrativos; como também quando nos é apresentada uma personagem 

que busca estruturar-se em um projeto altamente ingênuo e grandioso a partir de criações 

imaginárias e idealizadas, dissociadas do campo real. 
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19/10 – Sala 11 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

 

A invisibilidade da literatura afro-brasileira: o cânone como 

ferramenta de apagamento na memória coletiva da literatura 

brasileira  

Allysson Augusto Silva Casais (UFLA) 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a memória coletiva apaga e invisibiliza as 

experiências do viver periférico através de uma leitura do romance afro-brasileiro, Rio 

Negro, 50, de Nei Lopes. A obra, de 2015, mostra a vida cultural carioca negra através do 

olhar de personagens que são não só sambistas e jogadores de futebol, mas também 

advogados, sociólogos, filólogos, entre outras profissões consideradas intelectualizadas. 

Orientando-nos por pressupostos teóricos discutidos por Maurice Halbwachs (1990), 

Myrian Sepúlveda dos Santos (2003), Silviano Santiago (2000), Homi Bhabha (2014) e 

Frantz Fanon (1986), nós buscamos estudar como os critérios de ‘cultura’ e de ‘civilização’ 

estabelecidos pela hegemonia cultural orientam uma memória coletiva que visa 

representar aquilo que é mais erudito de um povo. Assim sendo, no decorrer desse estudo, 

nós problematizaremos como o cânone literário, enquanto ferramenta da memória 

coletiva, invisibiliza a literatura negra tanto quanto como a cultura afro embranquecida 

goza dos privilégios de um entre-lugar que a permite reprimir e apagar o negro periférico. 

O estudo empreendido, acreditamos, lança luz sobre um importante aspecto a ser 

discutido sobre a memória coletiva da Literatura Brasileira: a invisibilidade da produção 

afro-brasileira dentro dessa literatura e a imposição hegemônica da Cultura, grafada com 

C maiúsculo, que dá preferência a produtos culturais negros adaptados ao gosto da elite 

branca. Este trabalho encontra-se vinculado ao projeto de iniciação científica voluntaria 

(PIVIC-UFLA), Vozes Negras: Uma leitura pós-colonial de Rio Negro, 50, de Nei Lopes, sob 

a orientação da Profª Drª Roberta Guimarães Franco. 

Imaginário e reescritas da memória pós-escravidão, nos contos de 

Conceição Evaristo 

Cristiane Rodrigues Antunes da Silva (UNIMONTES) 

A presente comunicação é um recorte das reflexões, que estamos desenvolvendo em 

nossa dissertação de mestrado, que tem como objeto de estudo o livro de contos 

Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), de Conceição Evaristo. Essa escritora venceu 

a pobreza, as injustiças sociais e o preconceito, considerando sua origem negra e de 

família humilde. Tornou-se doutora em Literatura Comparada e é escritora reconhecida 

no Brasil e no exterior. Tem obra traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos 
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e na França (Ponciá Vicêncio, 2008). Sua obra mais recente, Olhos D’água (2014), 

contempla o terceiro lugar do prêmio Jabuti 2015. Falaremos sobre o imaginário e das 

reescritas da memória pós-escravidão, a partir do ponto de vista da mulher negra. As 

questões que norteiam este trabalho são estas: 1) O que as protagonistas lembram ou 

recontam do passado e das tradições escravas? 2) O que elas reforçam desse passado 

como traço identitário? 3) Por que redizer a escravidão. 4) O que essas mulheres não 

querem esquecer? Para tanto, analisaremos o conto “Regina Anastácia” e percorreremos 

trechos de outros contos que rememoram o passado escravo dos antepassados das 

personagens. A pesquisa se apoiará em teorias da memória de Ecléa Bosi, Paul Ricoeur e 

Jacques de Goff. 

Escravidão e abolição em Memorial de Aires: estética e política 

Harion Márcio Costa Custódio (UFMG) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como a escravidão e a abolição são 

representadas na última obra de Machado de Assis, o Memorial de Aires (1908). Para isso, 

foi necessário, em primeira instância, refutar uma parcela de sua fortuna crítica 

responsável por apagar a imagem de um escritor ativamente engajado com a política de 

seu tempo e atento aos problemas do negro. Citamos os estudiosos Silvio Romero, Mário 

Matos, Lúcia Miguel Pereira e Augusto Meyer como representantes desse viés crítico 

conservador e biografista. Por outro lado, para desfazer essa construção absenteísta do 

escritor, recorremos a uma gama de estudiosos que contrariam a vertente biografista e 

ressaltam um Machado identificado ao subalterno e contrário ao regime escravocrata, 

como nos argumenta os estudiosos Magalhães Júnior, Eduardo de Assis Duarte e Sidney 

Chalhoub. O resultado alcançado foi o de que o romancista erigia discursos literários que 

manifestavam posições sociais e políticas acerca do destino dos sujeitos afro-brasileiros 

pela forma crítica – mas interposta por diversos recursos linguísticos, discursivos e 

estéticos – com que é representado, em seu último romance, o processo de transição entre 

o Império e a República. Dessa transição política e histórica, Machado capta um 

movimento paradoxal de continuidade/ruptura no destino dos libertos, pois serão 

colocados, após a Abolição, em uma condição muito semelhante a que ocupavam em 

regime escravista. Isso nos permite traçar um lugar de fala do ficcionista, definido pela 

sua aproximação ao território da alteridade. 

 

A memória de Otelo através da prática do blackface 

Thaís Lima e Sena (UFOP) 

The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, uma das grandes tragédias de Willian 

Shakespeare, foi encenada pela primeira vez em 1604. Para a análise da peça, é necessário 

pensar Otelo a partir de discussões globais que antecederam a escrita de Shakespeare e 
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que ressoavam em textos do século XVI e XVII. Do mesmo modo que Shakespeare bebeu 

de várias fontes para escrever sua obra, as peças são alvo das mais variadas formas de 

adaptação. Encontramos em todas as sociedades uma série de conflitos, ideologias e 

contradições que são inerentes ao seu corpo estrutural. Shakespeare, por meio de 

adaptações de histórias já existentes, compôs a peça Otelo, em que questões tais como 

nacionalismo, orientalismo, colonialismo, militarismo, raça e gênero estão presentes. A 

introdução do livro Post-colonial Shakespeares, de Ania Loomba e Martin Orkin, assinala 

a importância da análise de questões históricas como ponto de partida aos estudos 

shakespearianos. O trabalho teórico de Virginia Mason Vaughan dialoga com Ania Loomba 

e afirma a importância de demonstrar Otelo não somente como produto de um 

determinado ambiente cultural, mas também como obra disseminadora de significados 

culturais. Chegamos a um ponto importante, que consiste na análise do personagem Otelo 

a partir das formas de representação dele, o que implica nas construções do negro no meio 

social. Observamos que a prática conhecida como blackface na representação do 

personagem do mouro ocorre tanto nas encenações renascentistas da peça quanto nas 

adaptações fílmicas Othello de 1952, dirigido por Orson Welles, e Othello de 1965, em que 

o personagem que dá título à obra é vivido por Lawrence Olivier. Através da análise e 

comparação de Otelo, tendo em vista a prática do blackface, examinaremos como essas 

representações do mouro foram elaboradas dentro do contexto histórico de cada 

adaptação, observando a construção racial do personagem nos dois filmes. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

A dinâmica da memória em Paul Celan 

Jorge Benedito de Freitas Teodoro (UFMG) 

O presente trabalho pretende evidenciar a complexa dinâmica da memória na poética de 

Paul Celan, poeta judeu de língua alemã e sobrevivente da Shoah. Nesse sentido, 

investigaremos o trabalho de rememoração empreendido pelo poeta colocando em 

destaque a instauração de um movimento de tensão entre o imperativo de rememorar o 

acontecimento de extermínio transformando-o em uma experiência histórica mais vasta 

e a necessidade de esquecer, ou de recorrer a um esquecimento quase terapêutico, 

contudo, impossível. Deste modo, poemas como “A areia das urnas” [“Der Sand aus den 

Urnen”], de Papoula e memória [Mohn und Gedächtinis] (1952), e “Havia terra neles” [“Er 

war Erde in Ihnen”], de A Rosa de ninguém [Die Niemandsrose] (1963), podem, de início, 

servir como exemplos de leitura para o levantamento da hipótese de uma estrutura 

tensionada entre a memória e o esquecimento na poesia de Celan. Trata-se, ainda, da 

tentativa de entender a poesia celaniana, não apenas como uma força de resistência 

contra o esquecimento, mas também, de compreendê-la como o fruto de um jogo livre 

entre a memória, como recipiente capaz de armazenar os rastros que podem sugerir um 

enfrentamento com a acepção do acontecimento de barbárie no presente, e as vorazes 

ações do esquecimento. 

 

Representações da (pós-)memória em Noemi Jaffe e Tatiana Salem 

Levy 

Laura Barbosa Campos (UERJ) 

O presente trabalho se insere no campo das escritas do trauma. Refletiremos sobre a 

articulação entre o testemunho e a representação da pós-memória em O que os cegos 

estão sonhando (2012), de Noemi Jaffe, e A chave da casa (2009), de Tatiana Salem Levy, 

ambas as escritoras de origem judaica. A problemática de transferência inter e 

transgeracional de eventos traumáticos é uma noção identificada por Marianne Hirsh 

como uma “pós-memória”. Segundo a pesquisadora norte-americana, a pós-memória é 

uma espécie de memória por procuração em que o sujeito “é dominado por narrativas que 

precederam o seu nascimento e a sua consciência”. (HIRSH, 2012, p.5). A autora destaca 

ainda que o testemunho de segunda ordem, que participa desse movimento de pós-

memória, tanto pode se constituir de descendentes de vítimas quanto de pessoas cujas 

famílias nada sofreram. Interessa-nos pensar sobre a força da memória traumática e como 
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esta se insinua nas gerações posteriores, marcando-as de forma indelével. Em O que os 

cegos estão sonhando?, Jaffe retoma o diário de sua mãe ao sair de Auschwitz e o 

transforma em um mosaico de perguntas. Já em A chave da casa (2009), Tatiana Salem 

Levy narra o peso da herança familiar a fim de reelaborar questões identitárias. 

Mostraremos que trauma, identidade e (pós-)memória estão intimamente ligados nessas 

obras. 

A parelha alada, vícios e virtudes e a literatura de testemunho: 

compreendendo dilemas éticos através da antiguidade clássica 

Raquel de Matos Andrade (UFOP) 

O ser humano, não raramente, encontra diante de si dilemas de difícil solução. Muitas 

vezes, o caminho da retidão não se apresenta de maneira óbvia. Na Alemanha, entre as 

décadas de 1930-40, um homem precisou optar entre as leis vigentes e suas crenças 

pessoais. Este homem era Wilm Hosenfeld. Capitão da Wehrmacht, tinha como obrigação 

seguir e obedecer às leis vigentes, em um país sob o comando de Adolf Hitler. Porém, ao 

se dar conta das atrocidades cometidas e do genocídio que acontecia, percebeu-se em uma 

encruzilhada entre o caminho da obediência e o de suas convicções. Ao mesmo tempo, no 

mesmo contexto, havia Eichmann. Um homem que optou mais facilmente por um 

caminho, sem questionamentos, e que, através de sua eficiência cega acabou contribuindo 

para a morte de pessoas. Com o intuito de fazer uma reflexão sobre esses dois casos, 

pretendo utilizar o mito da parelha alada, de Platão, bem como os escritos de Aristóteles 

em Ética a Nicômaco, a fim de buscar, na antiguidade clássica, respostas para as perguntas 

como: seguir as leis é sempre o mais ético e virtuoso a se fazer? O que caracteriza um 

homem dotado de virtudes ou de vícios? O que leva pessoas a questionar ou não? Pretendo 

estabelecer um paralelo entre esses dois homens, utilizando, para isso, os textos gregos 

supracitados e textos da literatura de testemunho. 

Narrativas da diáspora: uma análise de O centauro no Jardim e Os 

deuses de Raquel, de Moacyr Scliar  

Thaís Rios de Aguiar (UNIMONTES) 

Este trabalho teve como objetivo analisar as marcas da diáspora nas obras Os deuses de 

Raquel (1975) e O centauro no Jardim (1980), do escritor gaúcho judeu Moacyr Scliar. 

Através destes dois romances, buscam-se elementos estéticos e literários que compõem 

os caminhos narrativos de Scliar como porta-voz de uma tradição artística judaica. Dono 

de uma trajetória literária prolífica, Scliar constrói suas histórias sob o plano das 

migrações, especificamente, migrações do povo judeu no Brasil. Em Os deuses de Raquel, 

o narrador da confusa vida de Raquel é Deus, diferentemente de O centauro no Jardim, 

que apresenta um narrador-personagem; Guedali, um centauro. A construção narrativa 

de ambos, por vezes, aponta diferenças e confluências nas margens ficcionais, portanto, o 
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intuito desta pesquisa é buscar as palavras da diáspora; palavras que desnudam o 

sentimento de exilado; palavra de quem migra; daqueles que vivem fora do lugar. Busca-

se, também, a (pa)lavra ficcional de Scliar; as escolhas linguisticas enquanto escritor, as 

reticências acolhidas pelos dois narradores e os artifícios que suscitam uma possível 

escrita de caráter diásporico. Os deuses de Raquel e O centauro no jardim são narrativas 

abastada por medos, confusões psicológicas, aflições e angústias. Assim, analisamos aqui, 

as palavras ficcionais daqueles que sofrem as agruras da diáspora. 

 

19/10 – Sala 12 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

 

Tudo o que acontece é anterior a esse momento: paternidade e 

memória em “A invenção da solidão”, de Paul Auster, e em “O filho 

eterno”, de CristovãoTezza 

Gleydson André da Silva Ferreira (UFOP)  

Em “A invenção da solidão”, Paul Auster traça um panorama familiar, focado na figura do 

pai, que havia falecido recentemente. Nesse propósito, Auster também concebe uma 

reflexão sobre a própria paternidade. Porém, a paternidade, além de negociada entre 

diferentes gerações, também é pensada em meio a comentários sobre literatura, pintura 

e poesia; sendo descentralizada, então, por formas diversas de memórias. Já em “O filho 

eterno”, Cristovão Tezza narra a experiência de um pai ao descobrir a síndrome de Down 

do filho recém-nascido. Baseado nas memórias do autor, o livro é escrito, porém, em 

terceira pessoa. Assim, o autor afasta-se da matéria narrada, o que lhe permite, inclusive, 

certo desprendimento dos fatos apresentados. Esse distanciamento não só proporciona 

isenção, mas também maior liberdade ao relato que, por vezes, é de pura aversão ao 

recém-nascido. Em ambos os romances, encontra-se tematizada a memória em torno da 

paternidade. Todavia, a figura que antes ocupava a centralidade das famílias tradicionais, 

surge então enfraquecida, seja pela relativização temporal e estética de “A invenção da 

solidão”, ou pelo relato distanciado do pai que, a princípio, não aceita o filho com 

necessidades especiais, de “O filho eterno”. Destarte, no trabalho ora proposto, a memória 

é debatida com base na paternidade. Mais especificamente, espera-se analisar como a 

memória é negociada entre pais e filhos, seus deslocamentos e, sobretudo, como a 

memória é modificada no decurso temporal. 
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A resistência da imaginação: memória, arte e política na Recherche 

de Marcel Proust 

Iury Almeida e Belchior (UFOP) 

A partir de uma reflexão estética do filósofo Herbert Marcuse (1898 – 1979), que em um 

de seus trabalhos mais conhecidos, “Eros e Civilização” (1955) faz uma interpretação 

sociológica da obra de Freud, sugerimos uma proposta de leitura do monumental 

romance de Marcel Proust (1871 - 1922), “Em busca do tempo perdido”, publicado em 

sete volumes entre 1913 e 1927. Buscando analisar algumas evidências textuais sobre a 

forma como o escritor francês agencia a memória em sua obra, investigaremos se este uso, 

que consideramos eminentemente estético (ou seja, para além de uma memória 

involuntária, a qual o célebre episódio da madeleine geralmente é vinculado), pode ser 

considerado como político, principalmente em função de seu caráter de resistência. É 

importante salientar que não aplicaremos uma teoria à obra de arte, mas a partir de um 

cotejo entre o ideário estético de Proust e a metapsicologia de Freud (via Marcuse), 

tentaremos ressaltar o potencial da obra de arte, mais especificamente da Literatura, em 

desautomatizar o indivíduo da realidade vigente, marcada pelo produtivismo e princípio 

do desempenho. Neste exercício de leitura essencialmente interdisciplinar, 

mobilizaremos conceitos de várias áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, 

psicanálise e teoria literária, uma característica da riqueza epistemológica dos estudos 

sobre Memória Cultural. 

As imagens de memória em A lentidão, A identidade e A Ignorância, 

de Milan Kundera 

Lorena do Rosário Silva (UFMG) 

Este estudo propõe a identificação das imagens de memória existentes nos três romances 

de Milan Kundera – A lentidão (1995), A identidade (1997) e A ignorância (2000) – e a 

verificação dos efeitos que essas imagens provocam nas narrativas, seja em seu modo de 

estruturação, seja no modo como seus personagens são apresentados ao leitor. Pretende-

se, por meio dessa comunicação, mostrar um pouco do mapeamento realizado das 

imagens da memória encontradas nos livros, relacionando-as aos efeitos possíveis nas 

construções narrativas estudadas. Para tal estudo, primeiramente serão utilizados como 

corpus textos que enfoquem a memória na literatura e a análise textual, passando pelos 

trabalhos dos teóricos Astrid Erll e Ansgar Nunning (Onde memória e literatura se 

encontram), Aleida Assmann (Espaços da recordação), Henry Bergson (Matéria e 

memória), Pierre Nora (Entre memória e história), Paul Ricoeur (A memória, a história, o 

esquecimento e O percurso do reconhecimento), Gérard Genette (Discurso da Narrativa), 

Jonathan Culler (Teoria Literária), além do ensaio A arte do romance, de Milan Kundera. 
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Mais adiante do enfoque na memória e na análise literária, pretende-se explorar, ainda 

que em menor grau e destaque, textos sobre desconstrução e sobre as narrativas de Milan 

Kundera, uma vez que sua fortuna crítica ainda é pouco explorada pelos estudos literários 

no Brasil. 

Naturalismo e lutas simbólicas em Les deux consciences, de Camille 

Lemonnier 

Rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFRJ) 

O romance Les deux consciences (1902), de Camille Lemonnier (1844 - 1913), apresenta 

uma transposição literária de um processo judicial enfrentado pelo autor. Tal como 

Lemonnier, o personagem principal, Joris Wildman, é um escritor naturalista acusado de 

atentado à moral pelo teor de seus romances. Os processos envolvendo o escritor, sendo 

um deles diretamente tematizado em Les deux consciences, são comparáveis àqueles 

ocorridos na França no século XIX, como os movidos contra Gustave Flaubert (1821-

1880) e Charles Baudelaire (1821-1867). Tais episódios judiciais podem ser considerados 

capítulos significativos não apenas das biografias dos escritores, mas da história da 

literatura como um todo. Eles possuem a função de arena de embate de ideias, a literatura 

reivindicando uma moral distinta da civil, além de se constituírem como etapas 

importantes para a autonomização do campo literário. A Bélgica do final do século XIX era 

então um jovem país, cuja independência se deu em 1830. Desde então, vários 

movimentos de afirmação cultural ocorreram, principalmente em relação à França, país 

vizinho com o qual a Bélgica tem em comum a língua francesa. Assim como Camille 

Lemonnier, na ocasião que teve que defender suas obras, o escritor fictício Joris Wildman 

evoca em Les deux consciences o interdiscurso pictórico com os pintores flamengos do 

século XVI, notadamente Peter Paul Rubens (1577 - 1640) e Pieter Brueghel (1525 - 

1569), elemento cultural muito prezado pelos belgas. O presente trabalho pretende 

discutir o modo como Camille Lemonnier reedita no romance em questão eventos 

importantes para sua trajetória e para a autonomização do campo literário belga e como 

as escolhas estéticas do autor aparecem no romance, examinando se nelas predomina 

uma natureza política ou estética. Para a compreensão de tais aspectos, serão 

considerados os conceitos de “trajetória”, “campo literário” e “lutas simbólicas”, do 

sociólogo Pierre Bourdieu. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

O conto “A mulher de Bath” de Geoffrey Chaucer como elemento 

para discutir a emancipação feminina 

Andréia Muniz Lisboa (UNEB) 

Sigrid Rochele G. P. Magalhães (UNEB) 

A busca incessante das mulheres para reivindicar os seus direitos remonta a partir da 

Revolução Francesa, considerada o marco oficial das lutas feministas. Observa-se que do 

seu surgimento até a atualidade, o movimento passou por diversas reformulações. No 

início, atribuiu-se um caráter essencialmente burguês devido ao seu surgimento está 

associado aos ideais da Revolução Francesa, tendo o seu ápice, anos após, na luta pelo 

voto. Além disso, as mulheres tiveram dificuldade em determinar quem as oprime, 

adquirindo posturas radicais. Tomando esses processos como referência, pretende-se 

analisar algumas posturas vanguardistas existentes, a contar do século XIV. Para tanto, 

toma-se como base a obra A Mulher de Bath, de Geoffrey Chaucer com o objetivo de 

compreender como se deu o processo de emancipação feminina e como a obra em questão 

pode colaborar para suscitar questionamentos sobre temas considerados polêmicos 

desde aquela época. Pretende-se, ainda, analisar como esses conceitos eram visíveis antes 

mesmo que as lutas feministas se consolidassem e adquirissem o formato atual. Portanto, 

para a fundamentação teórica este estudo foi baseado em Macedo (1990), Duby (1989) 

Lipovestsky (1997), Kollontai (1982), Santos (2009), Ribeiro (2008), Foucault (2004) 

entre outros, que descrevem o período em que o conto em estudo foi feito e a relação de 

submissão da mulher a começar pela criação do homem. Utiliza-se nessa pesquisa 

bibliográfica, textos, livros e artigos que trazem o assunto abordado e, também, alguns 

recortes dos momentos em que os aspectos intrínsecos a essa condição da mulher se 

realiza. Conclui-se que a obra analisada traz questões de gênero e estereótipos que são 

apresentados como verdade absoluta, principalmente no universo feminino 

estabelecendo, desse modo, uma co-relação com os conceitos social e moral. 

A memória do feminino: uma leitura do romance Dias e Dias, de Ana 

Miranda 

Daniela França Chagas Batista Valente (UFV) 

O romance Dias e Dias, de Ana Miranda publicado em 2003, apresenta a história de 

Feliciana, personagem ficcional que nutre um amor platônico por Antônio Gonçalves Dias 

durante toda a sua vida. Através de amigos e, também, por jornais e pelas poesias do autor, 

ela acompanha toda a vida do poeta. Contudo, o livro não se trata de uma biografia de 

Gonçalves Dias, apesar do sobrenome do poeta estar presente no título. A voz em 
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destaque, assim como em outros romances de Ana Miranda é a da mulher. Miranda tem 

se destacado com romances histórico ao qual recria a vida de escritores do cânone 

nacional. Contudo, suas “biografias” ficcionais não tem seguido o padrão tradicional, ela 

desloca o olhar, trazendo a cena a mulher. Além disso, Miranda propõe um interessante 

dialogo, onde a obra do biografado participa da construção do romance. No texto Dias e 

Dias, os versos do poeta Gonçalves Dias são cotejados no romance como forma de 

construir o texto ficcional. Neste trabalho pretendo articular as teorias da memória e os 

estudos da crítica feminista a partir de considerações sobre o romance Dias e Dias 

refletindo sobre a representação feminina e as vozes outrora silenciadas. Para realização 

deste trabalho foi usado como referencial teórico, críticos brasileiros e hispano-

americanos que trabalharam com a questão da autoria feminina, vozes silenciadas na 

América Latina e os romances históricos e estudos da memória, dos quais podemos 

destacar nomes como Hugo Achugar, Nelly Richard, Mary Louise Pratt, Antonio Esteves, 

Peter Burke, Le Goff e Rita Schmidt. 

Memórias de uma cidade invisível: Avessos da Belle Époque em João 

do Rio e Lima Barreto 

Gabriel das Chagas Alves Pereira de Souza (UFRJ) 

Luciana Nascimento (UFRJ) 

O fenômeno da urbe moderna marcou profundamente a vida das grandes cidades 

europeias no começo do século XX. Nesse panorama, a euforia e o otimismo da Belle 

époque deram origem aos avanços tecnológicos, à prosperidade econômica e ao luxo das 

inovações culturais que marcaram esse período. No caso do Rio de Janeiro, as reformas 

urbanas de Pereira Passos foram reflexos do turbilhão que se instaurava na grande 

cidade. Embora o charme da alta sociedade esteja sob os holofotes da chamada Belle 

époque carioca, há grupos marginalizados e excluídos da paisagem urbana em 

decorrência da impositiva modernidade que se alastrava pela capital. Nesse sentido, este 

trabalho analisará a imagem subalterna das mulheres nas crônicas de João do Rio e Lima 

Barreto. Como sustentação teórica dessa leitura, serão usados textos de Cândido, Bosi, 

Broca e Nejar. Assim, pretende-se ampliar os estudos feitos em Literatura Brasileira, além 

de valorizar a memória nacional e perceber a forma como a arte, o discurso e a literatura 

são capazes de expor, detalhar e denunciar a vida daquelas que são fadadas ao abandono. 

Este trabalho é parte de nossa pesquisa de Iniciação Científica PIBIC/UFRJ/CNPq, 

orientada pela Profa. Dra. Luciana Nascimento e se encontra inserido no projeto da Profa. 

Luciana intitulado Cartografias urbana: Centros e margens, financiado pelo CNPq, por 

meio de Bolsa de Produtividade em Pesquisa- PQ2. 
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A Megera Domada, de Shakespeare e Kiss me Kate: um estudo da 

peça e do musical da Broadway  

Lorena Ribeiro Ferreira (UFV) 

Uma prática muito comum que herdamos dos vitorianos, difundida entre diferentes povos ao 

redor do mundo é a ação, ou a arte, de (re)contar histórias. Antes mesmo da era da globalização 

na qual vivemos hoje, do advento da internet, televisão ou rádio, muitas culturas se envolveram 

com traduções “interlinguais” e “adaptações interculturais”, segundo os ensinamentos de Linda 

Hutcheon (2013). A adaptação, processo que sempre esteve presente no imaginário humano, é 

uma dessas formas de recontar histórias. Além disso, adaptar sempre foi um tipo de arte 

fundamental ao mundo ocidental. As ideias podem e devem ser apropriadas e receber novos 

desdobramentos, as histórias podem ser contadas e recontadas. É possível encontrar adaptações 

em diversos cenários, tais como na televisão, no cinema, nos palcos de musicais e teatro 

dramático, na internet, nos quadrinhos, nos romances, nos fliperamas e parques temáticos. Elas 

não são um acontecimento recente: até mesmo William Shakespeare, como nos lembra 

Hutcheon, “transferiu histórias de sua própria cultura das páginas para o palco, tornando-as 

assim disponíveis para um público totalmente distinto” (2013, p.22). Uma das obras de 

Shakespeare que foi adaptada para diversos cenários é a comédia A Megera Domada. Ela foi 

adaptada para o musical da Broadway Kiss me Kate, que, posteriormente, gerou um filme 

homônimo dirigido por Cole Porter. A presente comunicação tem como proposta: a) o estudo 

do texto fonte, escrito por Shakespeare, e suas relações com a adaptação Kiss Me Kate, musical 

de Cole Porter b) a análise do gênero musical, das produções da Broadway e dos elementos 

resultados da somatória de ambos e c) a análise minuciosa de alguns dos números musicais 

presentes em Kiss Me Kate. 

 

20/10 – Sala 11 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

 

A memória, a palavra e o silêncio: as lacunas de uma Biografia 

Involuntária dos Amantes 

Ágata Cristina da Silva Oliveira (UFV) 

Após o atropelamento de um javali, um jovem poeta mexicano começa a revelar episódios 

da sua vida que começarão a elucidar ao narrador, um professor universitário da Galícia, 

o caráter melancólico do amigo. A narrativa que traz ainda, encaixada, a narração de uma 

voz feminina que nos conta sobre uma adolescência no Portugal salazarista, questiona a 

possibilidade de reconstrução de memórias e através dessas, uma compreensão do 

passado. Assim como os romances anteriores de João Tordo, Biografia Involuntária dos 
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Amantes apresenta um cuidadoso trabalho de escrita e um discurso metaficcional. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o romance Biografia Involuntária dos Amantes, 

de João Tordo ( autor de As Três Vidas (Prémio José Saramago), O Bom Inverno (finalista 

do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores), 

Anatomia dos Mártires (Finalista do Prémio Fernando Namora), entre outros), usando 

como arcabouço teórico os estudos sobre memória de Peter Burke, Maurice Halbwachs, 

Andreas Huyssen, Pierre Nora e Myriam Sepúlveda dos Santos, assim como as críticas 

literárias de Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Maurice Blanchot, Northrop Frye e Massaud 

Moisés a fim de buscar uma compreensão acerca do como as memórias se formam e se 

relacionam com a literatura. Além disso, objetiva-se contextualizar as novas tendências 

literárias do Portugal contemporâneo. 

A Paixão: um cotidiano de trabalhos e sonhos 

Camila Barros de Abreu (CEFET-MG) 

A partir da publicação de A Paixão (1965) é inaugurada a chamada tetralogia lusitana, a 

qual é composta pelos romances Cortes (1978), Lusitânia (1980) e Cavaleiro Andante 

(1983), do escritor português contemporâneo Almeida Faria. No romance inicial, a 

insatisfação social é evidenciada por meio da saga da família portuguesa de pequenos 

proprietários de terras, no Alentejo, num período anterior à Revolução dos Cravos, ainda 

no tempo da ditadura. Nesse sentido, pode-se dizer que há um entrelaçamento entre 

história e ficção. A ação do romance é situada em um único dia: uma sexta-feira santa. A 

paixão é traçada pelo tempo, o qual serve de motivo para a divisão do romance em 

“Manhã”, “Tarde”, “Noite”. Cada período do dia, por sua vez, traduz uma peculiaridade na 

passagem temporal. A manhã ocupa um espaço significativo em relação ao livro como um 

todo, o que evidencia, naturalmente, um transcorrer lento do início do dia, como se este 

fosse interminável. Logo em seguida, vem a tarde melancólica e a noite mítica, que assume 

a condição de “mistério da paixão humana”. A segunda parte do livro, “Tarde”, inicia-se 

com o toque da sirene para anunciar o incêndio da lavoura (herdade dos Cantares). O fogo 

torna-se, então, o elemento que proporciona medo/desespero, mas também o sinal de 

libertação e ruptura. Destaca-se, por fim, o período da noite (“longa fria noite deste dia de 

trevas e tormentos e lágrimas”), no qual se concentram as ações do jovem “João Carlos”. 

Este, por sua vez, num ato de fúria e revolta, rompe com sua família ao fugir de casa, 

tentando suprimir os rastros com o passado/tradição, como fica evidente em: “o sangue 

ressuscitava, doía, ardia, custava, mas destruía o passado como fogo e erguia um futuro 

magnífico a partir da própria destruição, do próprio nada.” (FARIA, 2014, p. 198) 

Continuidade ou fragmentação: o ciclo de aprendizagem de António 

Lobo Antunes e seus narradores como unidade 

Carmem Roquini Juliacci Santana (UFLA) 
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Após o fim da guerra colonial portuguesa, que ocorreu entre os anos de 1961 e 1974 e 

desencadeou no processo de perda dos territórios africanos, a nação portuguesa acordou 

de uma longa história de mitos e imagens de seu passado glorioso. Neste acordar, as obras 

literárias tiveram grande impacto no cenário cultural português, por retratar os horrores 

da guerra e escancarar os traumas após o período salazarista, que utilizava do discurso 

saudosista tradicional para alienar a população dos problemas que a nação passava. Neste 

processo, o escritor português António Lobo Antunes lança, em 1979, o primeiro livro de 

seu ciclo de aprendizagem (SEIXO; 2001), constituído por três obras de cunho 

autobiográfico e memorialístico– Os Cus de Judas [1979], Memória de Elefante [1979] e 

Conhecimento do Inferno [1980] – percorrem, através de processos narrativos diferentes, 

a guerra, a descolonização e os impactos destes acontecimentos para os portugueses, 

trazendo ainda elementos subjetivos a cada narrador na construção da história. 

Entretanto, apesar das diferentes narrativas, há elementos de ligação entre estes três 

narradores, como a mesma profissão, a descrição de um mesmo núcleo familiar e a 

referência a recordações de acontecimentos semelhantes, mesmo que narrados de formas 

e olhares distintos. Assim, o objetivo deste trabalho – decorrente do projeto "As marcas 

da Revolução dos Cravos nas obras literárias portuguesas”, orientado pela profa. Dra. 

Roberta Guimarães Franco – é a análise das três obras que integram o ciclo de 

aprendizagem de Lobo Antunes, com foco em seus narradores e nos elementos que os 

interligam, permitindo a leitura destes como um processo de descontinuidade ou 

continuidade em todo o ciclo. 

 

Espaços lacunares: a memória familiar em Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra, de Mia Couto 

Regina Costa Nunes Andrade (UFV) 

Objetiva-se discorrer neste trabalho sobre a problemática da rememoração do passado 

para a formação da memória coletiva, tendo como ponto de partida a memória individual 

e seus processos construtivos, no romance "Um rio chamado tempo, uma casa chamada 

terra", do escritor moçambicano Mia Couto. Sob a perspectiva da representatividade 

social presente em obras literárias, bem como as mudanças históricas ocorridas e o papel 

da literatura no contexto pró e pós independência de Moçambique, analisa-se o processo 

de amadurecimento de Marianinho, narrador-protagonista, a partir do movimento de 

fazer fluir a memória individual e coletiva por ele desencadeado. Para isto utiliza-se de 

conceitos sobre literatura, história e memória trabalhados por Jacques Le Goff, Maurice 

Halbwachs, Sandra J. Pesavento, Maria de Fátima Marinho, Maria Nazareth S. Fonseca, Ana 

Cláudia da Silva. Além desses, buscou-se outros teóricos que tematizam acerca do pós-

colonialismo e identidade, como Homi Bhabha e Stuart Hall. Para uma leitura mais 

didática, dividiu-se a análise em três momentos, sendo que no primeiro fez-se uma breve 

abordagem da história moçambicana no que se refere a formação da república, o 
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surgimento de sua literatura dita nacional e algumas considerações sobre o escritor Mia 

Couto. No segundo momento abordou-se a problemática da memória é abordada em Um 

rio chamado tempo, uma casa chamada terra sob a luz dos conceitos dos teóricos citados, 

isto por meio da figura de Marianinho, protagonista do romance. No terceiro momento 

são expostas as últimas observações acerca do romance e as ponderações finais. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

O Existencialismo em O homem feito, de Fernando Sabino 

Ana Caroline Lopes de Souza (UNIMONTES)  

Telma Borges (UNIMONTES) 

O presente trabalho pretende analisar O homem feito, de Fernando Sabino. A obra traz 

em si o relato da vida de Luís, um homem que, em busca de fugir da sua realidade e da 

agitação da sociedade, se isola em um bosque afastado da cidade e lá inicia um monólogo 

trazendo à tona memórias de sua vida e perspectivas sobre elas. Luís, sendo o narrador-

personagem da obra, discorre sobre todas as coisas que observa e também sobre sua 

relação com o menino que aparece próximo à cabana onde ele está abrigado. Durante a 

narrativa é possível perceber o quanto o personagem está preso em suas memórias e de 

como elas são fatores determinantes nas ações do personagem na narrativa. A pesquisa 

se guia pelo viés filosófico e psicanalítico. Do ponto de vista do existencialismo, 

dialogaremos com Jean Paul Sartre a partir da obra O existencialismo é um humanismo, 

onde o autor, fundamentalmente, defende a liberdade do homem em conceber-se como 

ser e decidir absolutamente tudo em sua vida. Pelo viés filosófico, me orientarei pelas 

reflexões de Carl Gustav Jung, em Os arquétipos e o inconsciente coletivo, que serviu de 

base para explicar as relações entre o menino e o homem. 

Memória literária na construção de Nove Noites de Bernardo 

Carvalho  

Luiz Fernando Etelvino Benevenutto (UFOP) 

Pretende-se analisar influxo textual advindo de outras obras literárias que balizam a 

estrutura da narrativa de Nove Noites. Com ecos que vão do romance policial ao romance 

reportagem, da narrativa de viagens à novela antropológica, Bernardo Carvalho constrói 

um verdadeiro caleidoscópio discursivo para compor a história do etnólogo 

estadunidense Buell Quain, que se matou no final da década de 1930 enquanto 

desempenhava sua pesquisa em meio aos índios Krahô, no alto Xingu mato-grossense. 

Devido a nebulosidade dos fatos que levaram o promissor antropólogo a tirar a própria 

vida num ato intempestivo, um intrépido jornalista decide, sessenta e dois anos depois, 
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recuperar o passado do antropólogo através de fontes em ruínas, na busca por revelar o 

segredo que Buell Quain carregara consigo para o túmulo. Em contraste com sua 

narrativa, surge Manoel Perna, confidente do etnólogo e testamentário de seu segredo. 

Através de um relato oblíquo e digressivo, Perna luta para encobrir o conteúdo da uma 

carta deixada pelo etnólogo que revelaria o mistério que circunda sua morte. Para 

conceber a atmosfera turva do romance, que se situa num paralelo entre realidade e 

ficção, lidos de forma poética como memória e imaginação, Bernardo Carvalho incorpora 

‘textualidades’, ora mais, ora menos explícitas, na construção da trama narrativa de seu 

sexto romance, em uma caixa de ressonâncias memoriais presentes tanto no enredo 

quando na construção formal da narrativa. Especificamente, esta comunicação dedica-se 

a demonstrar como autores como Joseph Conrad, Bruce Chatwin e W.G. Sebald estão 

presentes na construção de cenas cruciais e na própria disposição da trama em um resgate 

memorial intertextual estilístico-narrativo. 

Antonio Carlos Viana: um “outro” que sempre sou 

Maria Ivonete Santos Silva (UFU) 

A produção contística de Antonio Carlos Viana, entre outras possibilidades de definição, 

pode ser compreendida como um tecido de Tempo e Memória. Desde sua primeira 

publicação, o livro de contos Brincar de Manja (1974), até a última, Jeito de Matar Lagartas 

(2015), um “outro”, incarnando personagens protagonistas de grande intensidade, e que 

às vezes também desempenha as funções de um narrador onisciente, revela traços 

definidores do lastro que perpassa a trama narrativa de seus contos. Histórias mínimas, 

quase banais, adquirem níveis de complexidade surpreendentes diante de 

acontecimentos cuja tragicidade remonta à existência precária daqueles que vivem à 

margem da sociedade. Assim, ao tempo em que expõe o percurso trilhado por Antônio 

Carlos Viana no seu processo de criação, a presente proposta de comunicação visa 

ressaltar a voz do narrador que, no conto “Três Lembranças”, insere como elemento 

composicional de grande complexidade o eixo HISTÓRIA/MEMÓRIA/ESQUECIMENTO, 

imprescindível enquanto lastro de sua produção literária. 

 

A memória da literatura em Contos da Carochinha, de Figueiredo 

Pimentel 

Natasha Castro Silva (UFOP) 

Em nossa pesquisa, propomos analisar, a memória da literatura nos Contos da Carochinha 

(1946), de Figueiredo Pimentel. Foram investigadas as maneiras pelas quais as relações 

intertextuais presentes em Contos da Carochinha configuram uma memória própria da 

literatura europeia ao dar nova vida cultural a textos antigos. Segundo as autoras Astrid 

Erll e Ansgar Nünning, a memória da literatura conserva elementos simbólicos em textos 
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individuais, de maneira a possibilitar uma ligação intertextual de obras da tradição a 

obras posteriores. O uso de símbolos, estruturas, formas oriundas de determinadas 

tradições literárias em novas obras permite que elementos de textos canônicos se 

perpetuem através do tempo. É o que acontece em nosso documento de análise: os contos 

de Figueiredo Pimentel retomam elementos que foram difundidos por autores anteriores 

a sua obra, o que renova os contos maravilhosos da tradição escrita europeia, 

principalmente, ao mesmo tempo em que os perpetua num novo ambiente, o dos leitores 

brasileiros. Portanto, concluímos que, em Contos da Carochinha, Figueiredo Pimentel 

reformatou textos que já eram parte do cânone da literatura infantil em outras culturas, 

adaptando e facilitando a linguagem para públicos brasileiros de seu período. Ainda que 

o autor tenha adaptado os contos reunidos em Contos da Carochinha, apagando a autoria 

dos textos compilados, não há dúvidas de que os contos reunidos por Pimentel conservam 

a memória de suas formas originais. 
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20/10 – Sala 12 Prédio Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

Sinestesia gustativa: a alimentação como marca da memória em 

Grande Sertão: Veredas 

Aline Macedo Silva Araújo (UFOP) 

A seguinte comunicação tem como objetivo analisar a obra Grande Sertão: Veredas (1956), 

de João Guimarães Rosa, a partir dos códigos fornecidos pela narrativa “riobaldiana”, mais 

especificamente aqueles relacionados à alimentação e à comensalidade com o fito de 

desvelar seu valor simbólico intrínseco. A partir da leitura de alguns fragmentos do 

romance Grande Sertão: Veredas faremos um percurso gastronômico pelo sertão rosiano, 

observando como as práticas alimentares foram empregadas por Rosa, tanto para a 

construção do arcabouço romanesco (entendidas como instrumento de resgate da 

memória), como para a constituição do processo social e da figura do jagunço, chancelada 

pelas “percepções produzidas pela memória coletiva e pela memória histórica”. A análise 

se pautará no campo dos estudos da memória, fundamentalmente tomando como 

referência as concepções propostas por Maurice Halbwachs acerca da memória coletiva, 

por Pierre Nora e seu conceito Les Lieux de Mémoire (1984) e por Ricoeur e sua análise 

sobre a rememoração. Também se constituem importantes para o nosso estudo trabalhos 

teóricos que abordam a relação entre a literatura e a memória cultural, como a obra 

Cultural Memory Studies: an International and Interdisciplinary Handbook (2008), 

organizada por Astrid Erll e Ansgar Nünnig, e as teorias sobre o romance de Mikhail 

Bakhtin em Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 

 

O “quem” da memória: viagem ao labirinto do sertão rosiano 

Edinília Nascimento Cruz (UFMG) 

Propomos, nesta comunicação, analisar a viagem emblemática do vaqueiro Grivo na 

novela “Cara-de-Bronze”, de Corpo de baile (1956), de Guimarães Rosa. Nessa novela, o 

universo ficcional se duplica ao entrelaçar as duas narrativas, a externa, do cotidiano da 

fazenda, e a interna, do relato da viagem. Busca-se aqui evidenciar aspectos da memória 

compartilhada e espelhada das personagens Grivo e Cara-de-Bronze na construção 

discursiva do texto. A proposta deste estudo é discutir o entrelaçar da memória e os 

artifícios do exímio narrador-vaqueiro na inverossímil busca do “quem das coisas”, que 

irá resgatar do limbo da morte o velho fazendeiro. A viagem ocorre em via de mão dupla, 

tanto no plano físico como no simbólico. Através da narrativa da viagem e dos registros 

da memória, que envolvem os dilemas do passado do velho fazendeiro, a personagem 

viaja como se estivesse perdida no labirinto da memória. Grivo, numa longa travessia, 
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entre a memória e o esquecimento, busca tecer a narrativa, “a viagem da viagem”, 

entrelaçando elementos do sertão real e imaginário. Na composição textual, vários 

quadros memorialísticos surgem interligados ao relato. Partimos da hipótese de que, 

nessa novela, a “memória individual e coletiva” se conflui num ir e vir constante entre o 

lembrar e o esquecer. Essas duas forças surgem como distintas e complementares. Por 

intermédio de Mnemosyne, o vaqueiro-poeta resgata do domínio de Lesmosyne, e do 

reino do esquecimento, as memórias de Cara-de-Bronze, e com elas o poder fundamental 

da poesia “oculto sob montanhas de cinza”, revelando, assim, um “novo pedaço de 

infinito”. Para tratar das reflexões teóricas acerca da temática da memória e dos processos 

de narração, a análise será amparada nas proposições de Walter Benjamin, Maurice 

Halbwachs e Pierre Nora. 

Modos de escuta em "Meu tio o Iauaretê" 

Henrique Rocha de Souza Lima (USP) 

O presente trabalho se propõe abordar os modos de escuta descritos em “Meu tio o 

Iauaretê”, de João Guimarães Rosa conforme o duplo objetivo: 1) abordar a literatura 

como campo específico de um pensamento da escuta, e que comporta em sua própria 

memória um amplo repertório de situações e imagens de escuta; e 2) relacionar os modos 

de escuta descritos neste conto com propostas de escuta postas em jogo em alguns 

trabalhos no campo das artes sonoras. O narrador de “Meu tio o Iauaretê” está em sua 

própria casa, relatando a um transeunte sua lida com onças diversas a partir de sua longa 

experiência como ex-caçador, a qual o levou a estabelecer um curioso e peculiar modo de 

relação com a espécie caçada, ou a rival. O conto tem sido objeto de tratamentos teóricos 

diversos, dentre os quais alguns que o colocam como caso particular de uma problemática 

da individuação, pela qual a relação interespecífica entre humano e jaguar, ganha, no caso 

do humano, a figura de um “tornar-se animal” à medida em que este humano vive seu 

corpo, sua atenção, sua escuta e sua mente enquanto onça (“gosto de saber muita coisa 

não, cabeça minha pega a doer. Sei só o que onça sabe”). Neste sentido, o presente trabalho 

aborda este texto de Rosa como fonte de uma imagem específica do sujeito à escuta, ou 

seja, como registro de um personagem e de um modo específico de escuta, o qual envolve 

toda a corporeidade e da atenção em situação de risco de vida. Desta maneira, se pode 

encontrar neste conto a imagem de um ouvinte que transcende à figura do ouvinte 

clássico de música, que resgata camadas de sentido da palavra “escuta”, e o qual, 

sobretudo, tem sido revigorado e recolocado em cena em trabalhos de criação artística no 

campo das artes sonoras. Deste modo, o trabalho pretende evidenciar pontos de conexão 

entre a memória da literatura e a memória de outro campo da produção artística. 
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O que é o homo juridicus senão um contador de estórias? 

Ítalo Samuel Ferreria Wyatt (FAESA/ES) 

Viviane Dutra Gramigna (FAESA/ES) 

A linguagem poética de Guimarães Rosa em “Manuelzão e Miguilim” tem um poder de 

transcendência inestimável. O jurista, ao vislumbrar a obra sob a ótica do Direito 

convulsiona-se numa verdadeira catarse. Durante a leitura, ao acompanhar os fatos que 

se desenrolam na novela, o leitor se compadece e sofre os mesmos dramas, inquietações 

e metamorfoses, enfrentando complexos dilemas vivenciados pelo personagem principal, 

como a morte, as relações familiares, o trabalho entre outros. Quando afetado pelo 

visceral enredo da novela, é inevitável o leitor deparar-se com algumas questões: qual o 

sentido de tudo isto que acontece com Miguilim? Está certo? É justo? É Direito? Não se 

pretende, de forma alguma, responder a tais questões de forma cabal. O que se almeja é, a 

partir do drama vivido por Miguilim, descrever uma experiência que possa trazer à tona 

o fenômeno que se denomina como sendo “justo e direito” desde o lugar onde ele se 

principia: nas leis sociais e costumeiras do mundo, que é justamente quando ele – o direito 

– ainda não se restringiu a um conjunto de normas frias. Muito ao contrário, nesta 

dimensão concernente a seu estado de gênese, o direito é quente, posto que imbrica-se 

com a própria vida, misturando-se com toda sorte de dramas, paixões e tragédias que a 

constitui. O êxito do trabalho passa por não se esperar, de forma alguma, que o objeto em 

questão – a história de Miguilim – apresente aspectos inquestionáveis desta relação 

originária entre vida e direito. Reiteramos: o que se pretende é uma experiência e, como 

tal, depois que acaba, dela só guardamos vestígios, insinuações, suspeitas que podem, 

quem sabe, – e isto seria uma sóbria contribuição – fomentar desconfianças sobre o tão 

seguro e frio Direito positivo. Para tanto, faz-se imprescindível uma leitura que não seja 

impositiva, no sentido de exigir que o texto fale de acordo com nossas expectativas. Far-

se-á necessária a leitura do hermeneuta, que fala minimamente com o texto: o que ele 

mais faz é, pacientemente, ouvi-lo, velá-lo, para que ele nos ofereça lampejos daquilo que 

sempre ficará mudo em suas proposições. 
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GT 12: Narrativas de si e do outro diante de fraturas sociais contemporâneas 

Coordenadores: Prof. Dr. Paulo Henrique Aguiar Mendes (UFOP); Prof. Dr. William Augusto 

Menezes (UFOP) 

 

Dia 18/10 – Sala 22 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

O resgate memorialístico presente no trabalho de Eduardo 

Coutinho 

Fábio Ávila Arcanjo (UFMG) 

Em sua famosa obra “Introdução ao documentário”, Bill Nichols (2014) classifica o registro 

fílmico documental como sendo uma espécie de “teatro de memórias”. Essa adjetivação suscita 

dois tipos de leitura. A primeira diz respeito ao caráter memorialístico presente em 

documentários que objetivam “dar a voz” aos chamados “atores sociais” – termo cunhado por 

Nicholls para identificar o (a) entrevistado (a). A segunda leitura possibilita a percepção de que 

há, na fala dos sujeitos, algum tipo de interpretação – que pode, em alguns casos, ser pensada 

como uma construção performática –, conferindo, com isso, um caráter, de certa forma, 

ficcional. Partindo dessa ideia, a presente pesquisa objetiva analisar a questão do depoimento, 

muito marcadamente presente em documentários contemporâneos produzidos no Brasil. 

Utilizaremos como objeto de pesquisa, algumas entrevistas conduzidas por Eduardo Coutinho, 

documentarista falecido no ano de 2014, em produções como "Santo forte" (1999); "Babilônia 

2000" (2001); e "O fim e o princípio" (2006). Um ponto de intercessão presente nas três obras 

é o fato delas trazerem pessoas que se encontram à margem das relações de poder. Nesse 

sentido, partimos do princípio de que o documentário pode funcionar como um espaço de 

inscrição desse sujeito, sendo, portanto, um gênero que confere resistência frente ao 

silenciamento. A pesquisa será conduzida a partir de três eixos teóricos principais: "Narrativas 

de vida", em que levaremos em consideração o trabalho da linguista Ida Lúcia Machado; 

"Performatividade no gênero documental", problematizada por autores como Cláudio Bezerra, 

André Brasil e Jean-Louis Comolli; e "Análise argumentativa do discurso", principalmente na 

questão da construção da imagem de si. 
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Narrativas de si e do outro: uma análise de depoimentos sobre os 

"prazeres" e "desprazeres" de se trabalhar na EJA 

Joana Castro Teixeira Machado (FASM) 

 Aline Procópio de Paula Couto (FASM) 

 Luciana Matins Arruda (FASM) 

O ensino na EJA (Educação de Jovens e Adultos) requer do professor um preparo diferenciado, 

pois, além dos conteúdos a serem ministrados, ele precisa saber lidar com as adversidades 

como, por exemplo, faixas etárias diferenciadas, carência de materiais didáticos específicos 

para essa modalidade, alunos em fase de reabilitação social, com déficit de aprendizagem etc. 

Nesse sentido, lecionar na EJA exige um olhar diferenciado e uma postura dinâmica com 

relação ao processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, as reflexões apresentadas nesta 

comunicação integram um Projeto de Iniciação Científica em fase de desenvolvimento na 

Faculdade Santa Marcelina de Muriaé, intitulado “A relevância da inclusão de uma disciplina 

voltada para a EJA nos cursos de Graduação em Licenciatura”, e tem como objetivo analisar 

alguns depoimentos escritos produzidos por professores que lecionam ou lecionaram na EJA, a 

fim de mostrar os “prazeres” e “desprazeres” ou dificuldades enfrentados por aqueles que não 

tiveram acesso a uma disciplina voltada para esta modalidade de ensino durante o curso de 

licenciatura. Esses depoimentos serão analisados a partir das contribuições teórico-

metodológicas oferecidas pela Linguística, em especial as de Charaudeau (2009) com relação 

ao Modo de Organização do Discurso Narrativo, e da Pedagogia, em especial as Magda Soares 

(2015) e Paulo Freire (1967, 1996), sobre o processo de alfabetização e letramento e de Lucindo 

(2013) e Silva (2010), sobre a EJA. Portanto, entende-se ser este um momento oportuno para 

se suscitar reflexões como esta, tendo em vista a Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, do 

CNE/MEC, segundo a qual: “os cursos de graduação em Licenciaturas voltarão ao período de 

4 anos, sofrendo reformulações em suas grades curriculares”. Em suma, por meio desta pesquisa 

pretende-se conscientizar os coordenadores dos cursos da IES mencionada a inserirem na nova 

grade curricular uma disciplina voltada para a EJA.  

 

A memória da oralidade à escrita 

Celina Gontijo Cunha (UFOP) 

Considerando a memória no seu amplo sentido; individual, coletiva, cultural e social, proponho 

investigar as suas nuances, que partem da transformação do discurso oral para o escrito, numa 

tentativa de preservação do que pode se esvanecer com o decorrer do tempo. Farei uma reflexão 

a respeito da memória natural e da memória de registros, que está intrinsecamente ligada aos 

tempos modernos e à necessidade de armazenamento, destinando outro lugar àquela, memória 

orgânica, espontânea e natural, estando ela, curiosamente, cada vez mais atrelada aos restos e 
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rastros da nossa sociedade. Pensando em culturas que ainda mantém a oralidade como 

componente base para o repasse de suas atividades, adotando como exemplo o ofício das 

benzedeiras, que se atual, mesmo com o advento das tecnologias, principalmente da área da 

saúde, e continua fiel à tradição oral, principal forma de repasse desses saberes. Em 

contraponto, apresentarei trechos do trabalho do Seu. Ivo, elucidando a tênue linha que existe 

entre a oralidade e a escrita. Morador do vilarejo Milho Verde MG, mestre de saberes populares, 

que herdou tais saberes através da oralidade, lançou em 2015 seu primeiro livro, Memórias de 

um Catopê, demonstrando em várias passagens a satisfação de poder escrever suas memórias, 

a importância que ele agrega à escrita, ao registro. 

 

Engajamento na obra amadiana: A morte e a morte de Quincas Berro 

Dágua como expressão do amadurecimento político-literário de 

seu autor 

Samara Pereira Baleeiro Rocha (UNIMONTES) 

Este trabalho analisa a relação entre o engajamento político de Jorge Amado e a influência deste 

em sua produção literária, especialmente na novela A morte e a morte de Quincas Berro Dágua. 

Esta pesquisa faz parte do projeto de dissertação igualmente intitulado, sendo descritiva 

(documental), baseada no método qualitativo-interpretativista. O referencial teórico e crítico 

baseia-se em estudiosos como Sartre (2004) e Cândido (1989; 2006), cujo primeiro trata da 

relação entre política e literatura, e o segundo faz um panorama desta relação no contexto 

brasileiro. A trajetória literária de Jorge Amado revela um intelectual extremamente engajado, 

apresentando fases distintas, que revelam um progressivo amadurecimento. Sua experiência 

política no Partido Comunista foi crucial para que Amado desenvolvesse um acentuado 

pensamento crítico. O personagem Quincas Berro Dágua amálgama esse processo, no qual a 

(des)construção carnavalesca e irônica de sua figura revela um indivíduo que almeja uma 

consistente liberdade político-ideológica, partidário da criticidade, como seu autor. Instaura-se, 

assim, a procura por essa liberdade, configurando um dos principais anseios contemporâneos. 

Quincas encontra-se à frente do seu tempo e vai além do senso comum; através do seu silêncio, 

questiona aqueles que parecem não refletir sobre o que mecanicamente vivem e repetem – suas 

vidas e mortes configuram o estado fecundo da procura por autenticidade. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

 

A Educação na contemporaneidade. Fetichização dos discursos 

pedagógicos? 

Hermínia Maria Martins Lima Silveira (UFMG) 

Este trabalho, à luz de uma abordagem discursiva em interface com os discursos psicanalíticos 

de Freud e de Lacan, é parte das discussões ainda em desenvolvimento de uma pesquisa mais 

ampla de doutoramento. Propõe-se refletir a respeito da educação na contemporaneidade, 

considerando que a sociedade atual é regida pela lógica do discurso capitalista, uma sociedade 

da supremacia do imaginário e do empobrecimento na palavra, do simbólico. Numa sociedade 

de novas tecnologias, o acesso às informações acontece de forma direta e sem a presença de um 

outro indivíduo, assim sendo, as formas de aprendizagem são múltiplas e há um descentramento 

do saber em relação à figura do professor. Isso implica considerarmos como, então, os 

professores lidam com essa perda do lugar de centralizador do saber, transformando ou não o 

discurso da Ciência, dos manuais pedagógicos, dos documentos oficiais de educação como 

objeto de fetiche, na tentativa de tamponar a falta, elegendo-os como capazes de restituir esse 

lugar. Esses fenômenos parecem provocar certa fragilidade em relação ao saber-fazer docente, 

consequentemente, um sentimento de fracasso, uma sensação recorrente de que nunca se sabe 

o suficiente, ao mesmo tempo em que há um movimento de resistência em relação ao novo, ao 

diferente. Essa relação paradoxal reitera a sensação de que sempre se está em falta, uma vez 

que quanto mais discursos sobre o fazer docente são produzidos, mais difícil se torna a 

possibilidade de abarcar todos. O corpus foi construído a partir, no primeiro momento, da 

realização de entrevista individual de natureza semiestruturada que permitiu ao professor falar 

e refletir sobre si, sobre o seu fazer em sala de aula e sobre ser professor na atualidade. No 

segundo momento de encontro com os professores, foram realizadas rodas coletivas de 

conversa com propósito de possibilitar a emergência de dizeres silenciados nas entrevistas. 

 

 

Maternidade, lei e trabalho: a identidade cidadã da luta feminina 

 

Gerlice Teixeira Rosa (Faculdades Ciências da Vida) 

Este trabalho pretende discutir a construção da identidade feminina sob a perspectiva do jornal 

Fêmea, produzido pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), sediado em 

Brasília. O jornal é caracteristicamente feminista e aborda temáticas de gêneros e de minorias 

étnicas. Para cumprir o objetivo de verificar noções de identidade e representação feminina, 

fizemos o uso de conceitos advindos da Análise do Discurso, tais como os propostos por 
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Amossy e Charaudeau. A análise das edições do jornal levou-nos a verificar que são temas 

recorrentes: maternidade, violência, legislação, mercado de trabalho e política. Tal observação 

apresenta algumas conclusões a respeito do destinatário almejado por esse veículo de 

comunicação e, em certa medida, da própria representação da mulher assumida pelo grupo 

editorial. Em busca de reaver seus direitos e garantir seu cumprimento, notamos o discurso de 

Fêmea construído a partir da formação da identidade feminina baseada na imagem de cidadã, 

capaz de buscar seus direitos e, acima de tudo, sua representatividade junto ao Congresso 

Nacional. Fruto do incentivo à participação da mulher na política e da visão da lei como 

instrumento de garantia dos direitos femininos, emerge do discurso a mulher cidadã, integrante 

de um Estado e, em decorrência disso, capaz de usufruir de direitos que garantam sua 

integridade. 

 

Análise Argumentativa das Narrativas Femininas sobre o aborto de 

fetos anencéfalos 

 

Tatiana Affonso Pereira (UFMG) 

O aborto é um tema controverso que, mesmo diante de mudanças sociais cada vez mais 

profundas, continua sendo tratado de maneiras divergentes quando analisado por áreas de 

conhecimentos distintas, como o Direito, a Sociologia, a Psicologia, a Medicina. Sob pontos de 

vistas diferentes e até mesmo contraditórios, o tema é tratado a partir de representações sociais 

da mulher, do corpo e da sexualidade. Quando se trata do aborto de fetos anencéfalos, a questão 

continua sendo polêmica por envolver fatores socioculturais como diferenças entre crenças 

religiosas e representações assimétricas entre homens e mulheres, mesmo em países que 

permitem a prática. A análise proposta neste trabalho foram nas narrativas femininas utilizadas 

como argumentos nos votos dos Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio Mello que compõem o 

acórdão do julgamento da ADPF n° 54 que descriminalizou a conduta do aborto de fetos 

anencéfalos no Brasil. Neste contexto, são inúmeras as percepções a respeito do tema que 

demonstram que a legalidade de condutas, muitas vezes, depende do modo de como noções e 

conceitos são percebidos e contrabalançados com noções de justiça fortemente situacionais. 

Assim, para compreender parcialmente as consequências da conduta que, por sua vez, é aceita 

apenas por parcela da sociedade, depende de uma análise do contexto cultural no qual direitos, 

valores, crenças e costumes estão difusos e são socialmente partilhados, aceitos e reproduzidos 

pela coletividade. 
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O nascimento contado: Uma reflexão sobre a narrativa no 

documentário O Renascimento do Parto 

Janaína Pazza (UFOP) 

A narrativa corresponde a um fenômeno fundamental em nossas vidas. É por ela que nos 

instituímos como seres humanos e nos dotamos de identidades. É também por ela que 

constituímos representações e apresentações do mundo no qual nascemos e vivemos. E, como 

nascemos? Desde a publicação do resultado da pesquisa Nascer no Brasil, o nascimento tem 

sido assunto de debates diversos na sociedade brasileira.Tal pesquisa, realizada pela Fiocruz, 

evidenciou um alto índice de cesarianas em hospitais públicos e privados, e que 54% dos novos 

brasileiros nascem através de cirurgia, numa realidade em que Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda um limite em apenas 15%). Mais exatamente, tem-se que a partir da 

divulgação da pesquisa, a própria Fiocruz e o Ministério da Saúde pediram o engajamento de 

todos os setores da sociedade, inclusive o midiático, para lutar pela redução desse índice, 

considerado como preocupante: “as mulheres e seus bebês de qualquer grupo social estão 

desnecessariamente expostos ao risco de efeitos adversos no parto e nascimento” (Fiocruz, 

Sumário Executivo Temático da Pesquisa, 2014). A partir dessa divulgação, várias reportagens, 

relatórios, entrevistas, vídeo-documentários etc. têm circulado entre a opinião pública.Um dos 

produtos dessa grande campanha é o documentário produzido pelo Ministério da Saúde, O 

Renascimento do Parto, dirigido por Eduardo Chauvet e que é o objeto deste trabalho - uma 

produção narrativa que aponta para uma importante fratura social que precisa ser transformada. 

Sob o ponto de vista de uma análise crítica da narrativa (MOTTA, 2013), a presente 

comunicação pretende examinar os procedimentos discursivos colocados em cena visando a 

produção de efeitos que contribuam para a transformação desse quadro, já que próprio discurso 

do documentário se orienta para o combate a chamada “violência obstétrica” e para a 

importância da realização retorno de um parto humanizado. 

 

Identidade e corporeidade negra em Leite derramado, de Chico 

Buarque 

 

Glauciane Aparecida dos Santos (UFMG) 

O presente artigo tem a proposta de analisar criticamente a identidade e corporeidade do negro 

em Leite Derramado de Chico Buarque. Além disto, tem a intenção de discutir as reverberações 

do ser negro na literatura contemporânea. É preciso salientar que serão as recordações de 

Eulálio Montenegro d’ Assumpção, o narrador, que nos darão suporte para compreendermos 

como se configura a representação estética e sociológica dos personagens negros que são 

apresentados no romance. Assim, para fundamentação da discussão traremos os seguintes 

figuras: Balbino, escravo que pertencera à família Assumpção. Matilde, esposa de Eulálio, 

descrita pelo narrador como uma mulher “(...) de pele quase castanha (...)” (BUARQUE, 2009, 
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p.29) para ele sua mulher tinha ascendência moura, com “olhar em pingue-pongue” 

(BUARQUE, 2009, p.30). Redescobri-la segundo aspectos relacionados à sua herança negra 

tem a proposta de enriquecer a análise. Por fim, analisaremos o personagem Eulálio d’ 

Assumpção Palumba Júnior, bisneto do narrador e alvo do desconforto da avó, Maria Eulália, 

que segundo esta começara a “pretejar” puxando sua bisavó mulata (BUARQUE, 2009, p.148). 

 

Dia 19/10 – Sala 22 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

O Guernica de Mariana: da narrativa cordeliana à construção da 

opinião 

Simone de Paula dos Santos (UFVJM) 

Este trabalho propõe uma análise de procedimentos discursivos encenados em torno do 

rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco-Vale-BHPBilliton, no distrito de 

Bento Rodrigues/Mariana (MG-Brasil), no dia 05 de novembro de 2015. Analisaremos, para 

ilustrar, um cordel midiatizado, intitulado “Vale de lama e de lágrimas”, do poeta Rouxinol do 

Rinaré, inspirado em notícias publicadas sobre a tragédia da barragem, cotejando-o com 

diversos textos publicados pelas mídias de referência e pelas redes sociais (facebook). Parece-

nos forte a hipótese de que a base opinativa construída pelo narrador do cordel se configure 

como uma espécie de Guernica, "pintado" com o objetivo de resistir ao caos imposto por uma 

tragédia ambiental sem precedentes históricos. Partiremos de uma perspectiva estético-

argumentativa, na medida em que os textos selecionados para a análise dialogam entre si, 

parecendo revelar, esteticamente, uma espécie de “Guernica midiático”, que se constitui a partir 

de um sentimento de repúdio ao acontecimento. A analogia é pertinente, à medida que Pablo 

Picasso imprime na tela seu ponto de vista contrário ao bombardeio alemão à cidade de 

Guernica, durante a guerra civil espanhola ocorrida em 1937 e utiliza, para isso, elementos que 

simbolizam rastros de dor e de caos deixados pelos bombardeios. Nesse sentido, as vozes e 

imagens que aparecem no cordel, nas mídias de referência e nas redes sociais, parecem refletir 

uma condenação à tragédia, embora haja também, em menor escala, textos que veiculam 

posicionamentos favoráveis às mineradoras envolvidas. Apoiados nas reflexões de (BAKHTIN, 

1981), focalizaremos o exame dos procedimentos encenados pelo cordelista, o qual se apropria 

de vozes procedentes do discurso das mídias, evidenciando o dialogismo constitutivo desse 

texto. Buscaremos evidenciar, ainda, que o ponto de vista (RABATEL, 2013) veiculado no 

cordel se constitui de forma não-linear, favorecendo a estética não linear deixada na paisagem 

e na vida dos atingidos pelo mar de lama, deixado após o rompimento da barragem. 
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Entre a violência e a sexualidade: a infância impetuosa em Raduan 

Nassar 

Mauricio Alves de Souza Pereira (Unimontes) 

Menina a caminho, escrito no início da década de 1960, é um dos contos que compõem a 

coletânea de narrativas do escritor paulista Raduan Nassar. Narrado em terceira pessoa, trata-

se da travessia de uma criança pobre pelas ruas da pequena cidade interiorana em que reside. 

No passeio, ao serem mostradas as personagens que constituem o enredo, é exposto um quadro 

social infantil marcado pela violência e pela sexualidade, as quais, ao longo do texto, se 

intensificam na figura da personagem principal – a menina. A cada passo, de maneira 

impetuosa, a criança se depara com situações de violência e que ascendem, a todo tempo, a 

sexualidade. Ao final da caminhada, já em casa, a menina presencia – como de costume – cenas 

de violência doméstica e sexual, marcando a procedência de seu papel na sociedade. Nesse 

ínterim, este trabalho pretende analisar a travessia por que passa a personagem principal do 

conto em tela, no intuito de evidenciar, sob a ótica do narrador, a construção de uma narrativa 

que elucida algumas fraturas sociais contemporâneas relacionadas à infância e aponta para uma 

urgente subversão do quadro social vigente atinente à cidadania da criança. Para a 

consubstancialização desta proposta, será utilizado, como corpus, as passagens que constituem 

a narrativa de Menina a caminho, com ênfase nas relações interpessoais a que se submetem as 

crianças do conto, juntamente com estudos acerca da problemática social infantil e suas 

representações na literatura. 

 

A construção discursiva de posicionamentos identitários dos 

jornais marianenses a partir de elementos da representação da 

mineiridade 

Alessandra Folha Mós Landim (UFOP) 

No contexto social, linguístico e cultural do Brasil, é amplamente aceito que variados traços 

culturais tenham seu papel/lugar nas diferentes regiões do país. Na região Sudeste e, mais 

especificamente, no estado de Minas Gerais, o fenômeno da mineiridade é um desses traços 

brasileiros que merece ser pensado especialmente se levarmos em consideração suas 

manifestações discursivas. Sendo assim, o que chamaremos a partir de então de representação 

da mineiridade e/ou imaginário de mineiridade, pode ser realizado discursivamente em 

diferentes tipos de texto, como é o caso dos textos midiáticos e, mais estritamente, dos jornais 

marianenses. Neste trabalho, procuraremos destacar elementos da representação da mineiridade 

identificáveis na construção discursiva dos jornais que circula(ra)m na cidade de Mariana – 

MG. Ao utilizarmos categorias oriundas das teorias do discurso, procuraremos identificar 

formas dessa representação na mídia marianense. Porque a pesquisa aborda o tema da 

representação da mineiridade, julgamos necessário tratar de tal fenômeno com o objetivo de 
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suplementar a análise pretendida com reflexões que a auxiliarão e igualmente trarão 

contribuições importantes. Procuraremos também trazer exemplos de editoriais e notícias que 

reforçam a identidade com a representação da mineiridade e pautaremos nosso trabalho em um 

modelo de análise discursiva representado por categorias como fórmula, aforização e nome 

próprio como designador de memória, elementos bastante recorrentes na construção discursiva 

dos jornais de Mariana – MG analisados até então. Este trabalho faz parte da nossa pesquisa de 

pós-graduação (mestrado) em estudos da linguagem e se inscreve, como já dito anteriormente, 

em categorias de análise discursiva contribuindo, com isso, com estudos dessa área do 

conhecimento e sendo também uma possibilidade de reflexão sobre a memória, compreensão 

das representações de regionalismos, como é o caso da representação da mineiridade, e análise 

de como esse imaginário se faz presente no objeto de análise, permanecendo como elemento 

característico da sociedade mineira. 

 

Uma análise retórico-argumentativa de narrativas de mulheres 

vítimas de violência 

Bárbara Amaral da Silva (UFMG) 

Bruna Toso Tavares (UFMG) 

Embora a militância feminista na internet seja alvo de críticas por ser considerada superficial, 

há que se reconhecer que a internet e suas redes sociais são de extrema importância para a 

difusão das ideias dos movimentos de mulheres. Assim, o Facebook tem um papel importante 

nas lutas feministas por permitir que mulheres falem sobre os problemas que enfrentam, seja 

em páginas de coletivos feministas ou em suas próprias timelines, relatando e denunciando 

situações de violência física ou simbólica. Em geral, tratam-se de mulheres que já conseguiram 

romper com a situação de submissão e reagiram contra a violência, ou seja, são mulheres 

falando de suas realidades e sendo sujeito de suas histórias, com a intenção de influenciar e 

encorajar outras vítimas a fazerem o mesmo. Assim, neste trabalho, iremos analisar relatos 

desse tipo, buscando observar como essas narrativas são organizadas de modo a persuadir outras 

mulheres a não se sujeitarem mais a qualquer tipo de violência. Analisaremos as imagens de si 

construídas, em geral, de mulheres empoderadas e corajosas, e a relação destas com as emoções, 

bastante presente nesse tipo de relato e que funcionam também como desencadeadores de 

efeitos patêmicos. Assim, utilizaremos a Retórica aristotélica, para pensar em ethos, pathos e 

logos, além de visões renovadas de autores contemporâneos como Amossy (2005, 2010) e 

Charaudeau (2008), aliados aos Estudos de Gênero e empoderamento, em Batliwala (1994), 

Mosendale (2005) e Machado (2010). 
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De morador a atingido: os nomes dos sujeitos afetados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), nos jornais 

Estado de Minas e A Sirene 

Elke Beatriz Felix Pena (IFMG) 

Neste trabalho, pretendemos fazer uma análise semântica a respeito de como as reportagens em 

jornais têm denominado as pessoas vítimas do rompimento da barragem de Fundão, das 

empresas Vale/Samarco/BHP, ocorrido em novembro de 2015. Essa nomeação é um fator 

importante na constituição de sentidos e da construção dos discursos, se a tomarmos tal qual 

propõe Guimarães (2002), em que a designação é a significação de um nome. Ao se nomear 

algo, há o processo de designação que significa a partir de relações históricas. Assim, ao 

nomear, há a construção de sentidos que envolvem a memória discursiva de tal nome tanto para 

quem nomeia quanto para os efeitos de sentido que se pretende com o texto. Para esse autor, 

“Designar é constituir significação como uma apreensão do real, que significa na linguagem na 

medida em que o dizer identifica este real para sujeitos”. (p.91) Com essa finalidade, 

apresentaremos uma análise a partir de dois grupos de materiais que compõem nosso corpus. O 

primeiro foi composto por reportagens sobre esse fato publicadas no jornal mineiro “Estado de 

Minas”; o segundo grupo de materiais foi formado pelo jornal “A Sirene”, produzido pelas 

vítimas dessa tragédia em parceria com grupos de apoio. Neles, observaremos quais termos são 

utilizados para se referir a essas pessoas, relacionando a esses dados a cena enunciativa em que 

essa designação acontece, para considerar as relações entre os locutores e enunciadores 

envolvidos. Apresentaremos um estudo comparativo entre as ocorrências de termos nesses dois 

grupos e uma análise das implicações dessas ocorrências na constituição de sentidos presentes 

nesses discursos. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

A construção narrativa do golpe: considerações sobre a formação 

de sentido político-discursivo no processo de impeachement da 

presidente Dilma Rousseff 

 

Rodrigo Seixas Pereira Barbosa (UFMG) 

A narrativa, para além de um modo de organização discursiva, é também criadora de discursos, 

uma vez que, apenas dentro da mise-en-scène, do desenrolar narrativo, certos sentidos se 

constroem (RICOEUR, 2010). A narrativa política, por exemplo, apresenta-se como uma 

complexa rede semântica que se desenvolve no tempo e no espaço e que fundamenta a 

depreensão de alguns sentidos e não outros por parte de determinados interlocutores. Podemos 

considerar, notadamente, a narrativa política como um gênero símbolo desse tipo de fenômeno. 

Em tempo atual de fraturas sociais e políticas, o sentido do impeachment e do que viria a ser o 

golpe torna-se problemático e passível de ser analisado mediante uma investigação discursiva 
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dos dispositivos narrativos que aí se estabelecem, a saber, o tempo da narrativa política, as 

personagens, o enredo etc, de forma que o próprio sentido do sema golpe ganha contornos 

distintos dentro de construções narrativas diferentes e mesmo opostas. Destarte, buscaremos, 

neste trabalho, tecer algumas considerações sobre o que podemos chamar de narrativa do golpe, 

para tentar desvelar algumas implicações discursivas interessantes no que tange à construção 

de sentido político. Para tanto, faremos uso de depoimentos e entrevistas com políticos e/ou 

intelectuais que tenham comentado sobre o processo do eventual impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, trazendo à baila a própria constituição da empreitada narrativa. Algumas 

contribuições da Análise Argumentativa do Discurso (AMOSSY, 2005), da Teoria 

Semiolinguística (CHARADUEAU, 2008), da Retórica (MEYER, 2008) e da Hermenêutica 

(RICOEUR, 2010) serão considerados como principais pressupostos para o que se pretende 

debater com este trabalho. 

 

“Acho que não sou de nenhum lugar e sou de todos ao mesmo 

tempo” 

Ida Lúcia Machado (UFMG) 

« Eu me chamo Mohamed e sou originário do Sudão. Meus paris são de Eritréia, mas nasci no 

Sudão, onde eu estudei informática.” Assim começa a narrativa de vida, de um homem jovem, 

inteligente, com estudos e uma família, mas, que ainda não encontrou “seu lugar no mundo”. 

Sua história é repleta de fugas e de maus-tratos. O “outro” -sobre o qual tanto falamos no âmbito 

das interações comunicativas-, aquele que deveria interagir com ele acabou por tornar-se algo 

fluído, bizarro, na voz desse homem que, em poucas palavras (retiradas do jornal Médecins 

sans frontières) nos conta sua vida. O impressionante relato da viagem que um ser humano – 

mais um entre tantos outros – empreendeu para fugir de seu país e procurar um utópico Eldorado 

europeu é descrito sem meias palavras: a voz de Mohamed não faz alarde, nem dramas: ele 

conta, em enunciados curtos o que viveu até conseguir sair da Africa. Nossa intenção, nessa 

comunicação é a de analisar tal relato (ou alguns de seus fragmentos). Para tanto, utilizaremos 

parte do material que temos reunido em nossas pesquisas sobre Narrativas de vida (projetos 

pesquisa CNPq) e análise do discurso, no caso a Semiolinguística, já há algum tempo. 

Gostaríamos de enfatizar principalmente dois pontos em nossa análise/exposição: (i) o 

paradoxo que perpassa pelo relato de Mohamed. Ele parece sentir intuitivamente a necessidade 

de ser o mais objetivo possível em seu relato, para que este seja credível. Sabemos que não é 

fácil representar sentimentos, perdas e sofrimentos por meio de palavras. Isso nos levará a nos 

concentrar no problema linguageiro, ou seja, no fato que a linguagem que traduz a experiência 

da desumanização em si seja realmente difícil de ser realizada e, talvez, mais ainda, difícil de 

ser lida/compreendida. Veremos que tanto a dimensão narrativa, quanto a descritiva 

(CHARAUDEAU, 1992) no relato de Mohamed conduzem seu discurso para uma forma 

inesperada de argumentação, na qual a expressão dos sentimentos se faz por meio de enunciados 

secos, diretos, que apontam para uma escrita paratáxica (RANCIÈRE, 1994), que, no entanto 
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revelam-se comoventes. (ii) No segundo ponto a ser ressaltado na comunicação, gostaríamos 

de mostrar como a identidade de um homem é algo múltiplo, diverso: a narrativa de vida de 

Mohamed constitui um bom exemplo disso. 

 

As (inter)relações de identidade, memória e exotopia na 

autobiografia Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. 

Túlio Sousa Vieira (UFOP) 

O presente trabalho busca analisar a obra do escritor brasileiro Marcelo Rubens Paiva, “Feliz 

Ano Velho” (1982), a partir do referencial discursivo bakhtiniano. O estudo irá investigar os 

mecanismos que compõem a autobiografia, bem como analisar os enfrentamentos do sujeito-

autor-personagem que trazem à luz a questão da memória da ditadura envolvida. Nessa direção, 

o trabalho buscará, ainda, compreender como as estruturas da escrita de si em “Feliz Ano 

Velho” contribuem para a constituição de memórias e memórias-outras que norteiam uma 

reflexão que fortalecem uma concepção de não-esquecimento de todo processo ditatorial 

vivido, e que é abarcado pela obra de Paiva, de modo a discutir os cerceamentos impostos pela 

ditadura. Com isso, o trabalho colocará em voga conceitos como: identidade, exotopia, 

memória, excedente de visão. A pesquisa, então, visa inventariar a importância de se analisar 

discursivamente os papeis dos sujeitos e sujeitos-outros envolvidos na obra e nos 

entrecruzamentos de vozes e olhares que o livro possibilita construir. A metodologia está 

alicerçada em estudos bibliográficos de autores como (AMOSSY, 2005), (BAKHTIN, 2006 e 

2011), (MEYER, 2007), (RICOEUR, 2007). Assim, o trabalho em questão justifica-se por 

promover uma reflexão teórico-discursivo-epistemológico sobre a autobiografia, salientando 

como as rupturas elencadas pelo sujeito-autor desenvolveram papel importante no 

enfrentamento das fraturas sociais em que Paiva estava inserido e que extrapolam a escrita 

íntima 

 

Análise da Narrativa “Revolução de 30”: estratégias discursivas na 

construção do poder nos jornais marianenses “O Germinal” e “O 

Cruzeiro” (1930) 

Gabriele Cerceau Flausino (CEE-MG) 

Esta proposta é um recorte da pesquisa de mestrado Estratégias Discursivas na Construção do 

Poder nos jornais Marianenses “O Germinal” e “O Cruzeiro”, desenvolvida no período 2013-

2015, no Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem da UFOP. 

Compreende um estudo das práticas discursivas relacionadas à construção do poder político 

nacional e local, em 1930, a partir de dois jornais em circulação em Mariana (MG): “O 

Germinal” e “O Cruzeiro”. O primeiro, criado pelos militantes do Diretório Municipal do PRM, 
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em 1905, teve como principal colaborador o Dr. Gomes Freire de Andrade – republicano 

histórico, senador e Chefe do Executivo marianense por quase três décadas; o segundo, 

vinculado à hierarquia eclesiástica da Arquidiocese de Mariana, no período em que era 

arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, constituiu-se como importante organismo de 

formação da opinião entre habitantes da cidade, entre 1929 e 1935. Em 1930, estes dois jornais 

tiveram papel fundamental na construção da narrativa “A Revolução de 1930”, participando de 

maneira assídua na constituição dos acontecimentos, podendo ser classificados, 

respectivamente, como Jornal Tribuna-política e Jornal Tribuna-religiosa-política. A questão 

central consistiu em saber como estes periódicos colocaram em ação, nesse cenário de disputa 

em torno do poder, as suas estratégias discursivas, em especial na organização narrativa e na 

orientação argumentativa. Pretende-se dar enfoque à análise narrativa, a partir de formulações 

da tradição neste campo e, sobretudo, tendo em conta uma formulação discursiva para o estudo 

da narrativa - o que se encaixa neste GT por buscar refletir a diversidade narrativa que envolve 

os atores/sujeitos da chamada “Revolução de 30”. Para tal, utilizamos, principalmente, as 

contribuições da Teoria Semiolinguística e da Análise Crítica da Narrativa. O corpus, formado 

por textos de quatro edições dos jornais, foi coletado junto ao Acervo Particular Rafael Arcanjo, 

disponível no Centro de Pesquisa Linguagem, Memória e Tradução (CPLMT-UFOP). 

 

A violência as tentativas de silenciamento na proibição da doação 

de sangue por homossexuais 

Giovane Silveira da Silva (UFLA) 

Este estudo apresenta algumas reflexões acerca dos preconceitos envolvidos na proibição da 

doação de sangue pelos homossexuais e, como nossas ações sempre estão relacionadas 

intrinsecamente com a linguagem, a presente proposta apresenta uma breve reflexão sobre 

como o preconceito se inscreve em diferentes manifestações linguageiras. Essa reflexão 

encontra-se ancorada na tríade discurso, preconceito e violência e tem como objetivo socializar 

os resultados de uma investigação sobre o porquê de a doação de sangue, por parte dos 

homossexuais, ainda ser alvo de preconceito e, consequentemente, caracterizar uma violência 

contra pessoas que assumem relações homoafetivas. Para a consecução do objetivo proposto, 

foi desenvolvido um estudo qualitativo e uma pesquisa teórica baseada em autores da 

linguagem e do discurso, como Amorim (2009); Bakhtin (2000); Foucault (2005); Koch (1999) 

e Orlandi (2007, 2011). Esse estudo contou, também, com o apoio da legislação vigente e com 

os dados de um quiz, disposto online (2010). Para uma análise mais fundada, foram realizados 

estudos de casos, ocorridos no Brasil, que evidenciam preconceitos que permeiam a temática 

da doação de sangue. Com isso, espera-se que a reflexão deste estudo possa contribuir para uma 

discussão mais crítica e ampla em relação às vidas que estão sendo perdidas em todo o mundo; 

em relação à perpetuação dos vários e infundados preconceitos e em relação à afetação violenta 

das pessoas que estão dispostas a ajudar.  
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Dia 20/10 – Sala 22 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

 

Amor e violência em João Vêncio: seus amores: uma narrativa 

mnemônica sob a ótica edipiana e do jogo intersubjetivo-afetivo 

Katya Queiroz Alencar (PUC MG) 

O objetivo deste trabalho é, a partir do romance angolano João Vêncio: seus amores (1979), de 

Luandino Vieira, analisar a intersubjetividade encenada no colar de memórias das três 

inesquecíveis experiências amorosas da infância de João Vêncio, narrador-personagem, tecido 

ficcionalmente por ele com os seus interlocutores-narratários. Para analisarmos a narrativa 

mnemônica de João Vêncio na perspectiva edipiana e do jogo intersubjetivo-afetivo, 

evidenciaremos as repetições de recalques afetivos de João Vêncio, que ele dissimula 

reelaborando suas memórias pela narrativa ficcional, em um movimento de transferência do 

passado esquecido para o presente, além de discutirmos a relação edipiana que o narrador-

personagem espelha em seus amores. Para tanto, usaremos discussões psicanalíticas sobre o 

complexo de Édipo, lembranças encobridoras, recalque e transferências na esteira de Sigmund 

Freud e de Hélio Pellegrino, além de pressupostos teóricos sobre subjetividade discursiva e jogo 

textual na perspectiva de Émile Benveniste e Wolfgang Iser. A metodologia empregada será a 

qualitativo-interpretativa, baseada em análises descritivas e comparativas de texto literário e 

teóricos. A nossa hipótese é que, em João Vêncio: seus amores, o narrador-personagem 

discursivamente se desdobra em seus amores e em seus interlocutores e, a partir de memórias 

reencenadas e reinventadas, João Vêncio revela, em sua narrativa, recalques afetivos de seu 

passado, nos permitindo refletir sobre as violações do amor e sobre as ações de violência que 

tecem e fraturam a trama desse romance. 

 

Mais do que querer, gostar: o direito e os empecilhos à educação no 

conto "Faustino", de Luandino Vieira 

 

Diana Gonzaga Pereira (UFV) 

Em tempos em que se torna clara e imediata a necessidade e o acesso à educação, percebemos 

que, na prática, esse direito ainda é negado a muitas pessoas. A partir dos estudos de Foucault 

e de Paulo Freire, podemos analisar como esses aspectos se configuram no cenário de Luanda, 

após a guerra de independência, e como a educação se torna instrumento na luta pela formação 

da nação angolana, ao mesmo tempo em que denuncia as mazelas desse processo. A 

personagem Faustino, do conto homônimo de José Luandino Vieira - autor angolano que se 

destaca nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa desde a movimentação pré-

independência – representa e exemplifica, simultaneamente, a luta e a libertação pela educação. 
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O comportamento, o despertar do pensamento crítico, o início da mudança e a sensibilidade 

com que Faustino se apresenta diante das adversidades de uma sociedade marcada pelo 

preconceito e por disputas de poder, serão objetos de estudo deste trabalho. 

 

Miragens do Oriente: quimera tropical 

Barbara de Brito Antunes Lito de Almeida 

A construção do personagem mouro, em sua multiplicidade composta de vários rostos e 

histórias, objetivamente, foi encontrada na presente pesquisa em festejos tradicionais 

brasileiros, no Maranhão, da Encantaria da Ilha dos Lençóis e de Cururupu, e em Sergipe, da 

Chegança de Laranjeiras. Na Península Ibérica, das festas do Levante espanhol e da Andaluzia, 

os Moros y Cristianos, e no norte português, do Auto da Floripes nas Neves e dos Bugios e 

Mourisqueiros no Sobrado. Essas matrizes, estudadas em suas manifestações performáticas 

cíclicas, foram consideradas como narrativas de proveniência enunciativa variada. A pesquisa 

bibliográfica paralela foi estendida à cultura e à literatura popular e aos estudos árabes, à 

religião, à filosofia, à antropologia e à história. O personagem mouro alimentou a investigação 

com sua capacidade subversiva ante as narrativas “oficiais”, inclusive as de fundamentação 

historiográfica, e devida às características contextuais de maleabilidade, resistência, 

insubordinação e insistente autorecriação contextual. Atrás da máscara de mouro existem 

muitos rostos. No Brasil, nos relatos e ritos, o mouro mítico se nega ao desempenho dos papéis 

do outro e do representante do mal, tradicionalmente impostos através dos séculos. Na 

Península Ibérica, diante da realidade da imigração dos exilados da guerra e dos recentes 

atentados terroristas, numa reelaboração orientalizante e patrimonialista, percebemos que o 

personagem desempenha cada vez mais um papel apaziguador na reelaboração de identidades. 

A leitura crítica das performances e narrativas integradas por esse operador semântico-político 

(o mouro) trabalhou com discursos, manifestações coletivas e contextos particulares, em que 

foram descobertas equivalências e relações, diretas ou indiretas, em traços de atividades 

culturais brasileiras e peninsulares, em contínuas transformações e redefinições de sentidos, 

forças e valores. 

 

La vista desde el puente de Ramiro Sanchiz: a busca de uma 

identidade cultural em torno do fantástico e do policial. 

Juan Pablo Chiappara Cabrera (UFV) 

No contexto de renovação da literatura uruguaia, analisamos o romance La vista desde el puente 

de Ramiro Sanchiz, uma ucronia distópica na qual o Uruguai atual se expande de Montevidéu 

até a província argentina de Corrientes, como consequência de um desenvolvimento alternativo 

dos fatos históricos de começos do século XIX durante as guerras da independência. A partir 
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de dois ensaios de Juan José Saer (El concepto de ficción, 2004) sobre literatura hispano-

americana, realismo e crítica de corte sociológico, discutimos a possibilidade de deslocar o 

ponto de vista culturalista que a leitura do romance poderia suscitar, para tentar revelar nele a 

construção da identidade cultural que surge de uma leitura do romance que presta especial 

atenção aos elementos próprios do fantástico e do policial nele presentes e em diálogo com a 

tradição literária hispano-americana e universal. Defendemos que o fundamental na construção 

da identidade cultural neste romance não está na superfície do narrado, que admite a uma leitura 

sobre o pós e o transnacional, como o propôs o pesquisador espanhol Jesús Montoya Juaŕez em 

“Multiterritorialidad imaginada en la última narrativa uruguaya : a propósito de La vista desde 

el puente de Ramiro Sanchiz” (Cuadernos LIRICO, 2013). Com efeito, ao ler dito romance 

buscando os ecos de uma tradição que vai de Jorge Luis Borges a Mário Levrero, passando por 

Roberto Bolaño, é possível pensar o tema da identidade cultural que nele transparece acolhendo 

a rejeição forte da tradição realista, a qual se percebe claramente, e entendendo o fantástico e o 

policial não apenas como modos de narrar e conceber a trama, mas sim como formas 

estruturantes do relato literário e da própria identidade cultural que se depreende do romance.  

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

“Voluntariar”: uma escolha lexical 

 

Aline Lima Pinheiro (UNIFESSPA) 

Este trabalho tem como objetivo analisar a seleção lexical contidas em legendas transformadas 

em imagens postadas na “Fan Page” dos Voluntários Vale na rede social Facebook. Entre as 

propriedades discursivas que são relevantes para o estudo da persuasão, a seleção lexical é uma 

das que está mais associada à construção de uma imagem positiva, especificadamente do 

programa de voluntariado empresarial. A análise será realizada com base nos princípios 

discursivos, publicitários e midiáticos. Esses conteúdos léxicos podem ser analisados, por 

exemplo, na publicidade, tendo em vista seu poder de expandir os desejos de seu 

receptor/cliente, já que é um veículo de comunicação que pode oferecer subsídios, por meio 

dos textos verbais e não verbais pelos publicitários, com o intuito de vender uma imagem 

positiva do produto, da empresa. A partir disso, o presente trabalho se propõe a analisar as 

escolhas léxicas, com o fim de construir uma imagem positiva do programa de voluntariado 

empresarial/coorporativo. 
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A memória na sala de aula: o gênero diário íntimo e a 

(re)construção da identidade nos jovens em idade escolar 

Francis Paula Correa Duarte 

O artigo apresenta como tema a análise do diário como um gênero discursivo que propicie a 

crítica e reescrita social do educando e assim, contribuir para uma discussão da prática da leitura 

e da produção textual, no contexto escolar, e o desenvolvimento das habilidades relacionadas a 

essas duas competências, sobretudo no que tange à reflexão crítica nos alunos do 8º ano do 

ensino fundamental da Rede Pública, na cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, 

mediante o uso do diário como gênero discursivo a ser desenvolvido. Desse modo, foi realizada 

uma análise da construção da identidade a partir do gênero discursivo em questão e, 

consequentemente, os processos de reconhecimento do indivíduo em relação à própria 

sociedade. A elaboração dos diários íntimos dos próprios alunos, após a leitura da obra “Quarto 

de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, buscou integrar a prática da leitura, da escrita e da 

análise linguística, numa possível concretização de um ideal de formação com vistas ao 

exercício pleno da cidadania, a promoção e a consolidação de uma perspectiva enunciativa entre 

linguagem e memória para as aulas de língua portuguesa. Ou seja, uma perspectiva que levasse 

em conta o conhecimento situado, a linguagem efetivamente em uso, a compreensão do 

letramento do sujeito como uma forma para o desenvolvimento do gênero discursivo analisado 

e subsídios para (re)pensar novas formas de organização discursivas. 

 

Audiência pública no Supremo Tribunal Federal instrumento 

estratégico para a igualdade material? 

 

Égina Glauce Santos Pereira (UFMG) 

Na nossa sociedade pluralista e complexa, as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) 

devem ser fundamentadas e pautadas pela ampla participação social a fim de se obter o status 

de legitimidade exigido por um Estado democrático de direito. Enquanto mecanismo 

processual, as audiências públicas poderia ser o instrumento hábil para viabilizar essa 

participação, como no caso da demarcação de terras indígenas no Roraima, quando a índia 

advogada Joênia Batista Carvalho, defendeu em plenário a permanência da demarcação 

contínua da área, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em que se discutia a reserva 

indígena Raposa Serra do Sol. A argumentação se pautará por consubstanciar decisões a 

respeito de temas que não apenas despertam grande interesse na sociedade, mas que são de 

elevada complexidade, os quais demandam a visão tanto dos interessados como também dos 

'experts'. Discute-se muito se o lugar institucional produzido permitiria alcançar a legitimidade 

buscada pelo STF, tendo em vista o número determinado de expositores e a necessidade de 

enquadramento constitucional para a participação. O estado democrático de direito necessita 

mediar a diversidade para que se constitua a igualdade material ao invés da igualdade formal. 
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O direito funcionaria como esse mediador e a retórica possibilita a negociação da distância entre 

os pontos de vista a propósito de uma questão (MEYER, 2014). É ela que reduziria a distância 

entre os pluralismos existentes na sociedade moderna, sendo função dos valores estabelece a 

ponte entre as diversas esferas de atividade como o direito, a economia, a política, ou a religião 

(MEYER, 2010). O que se propõe é verificar se a restrição de atores retiraria a legitimidade 

buscada pelo STF ou se a representatividade definida constitucionalmente seria o suficiente. 

 

 

Representações e vivências da loucura em manuscritos judiciários 

do século XIX 

Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli (UFOP) 

Kátia Aparecida Custódio (UFOP)  

Neste trabalho, propomos uma reflexão sobre representações e vivências da loucura em 

Mariana/MG, ao longo do século XIX, a partir do estudo de relatos contidos em gêneros 

judiciários intitulados Sumários de Demência. Pode-se definir o Sumário de Demência como o 

procedimento forense que era instaurado, nesse momento histórico, para averiguação da 

sanidade mental de um sujeito. Caso a suspeita se confirmasse, tal sujeito era formalmente 

declarado demente pela autoridade judicial e, a partir daí, perdia a posse e a administração de 

seus bens e de sua pessoa, sendo-lhe nomeado um curador. A perspectiva do Direito e da 

História se fazem presentes nesse trabalho, já que o objeto de estudo exige uma visão 

multidisciplinar, mas nosso foco se dirige para os estudos da narrativa. Assim, olhando para o 

Sumário em uma perspectiva dos Estudos da Linguagem, trata-se de um sistema de gêneros 

pertencente ao domínio discursivo jurídico, que traz em seu bojo representações, vivências e 

relatos da loucura feitos por pessoas comuns. A pesquisa realizada nos permite recontar uma 

breve história da loucura na região de Mariana/MG, em um lapso temporal que vai de 1814 a 

1884. Iniciamos pela abordagem do Sumário de Demência do Capitão José Fernandes Maurício, 

representativo de um momento histórico no qual a loucura fazia parte dos cenários urbanos e 

rurais, com o louco circulando livremente pelas cidades, vilas e arraiais. O segundo episódio, 

tecido a partir dos relatos contidos no Sumário do Padre Serafim de Sampaio (1840), traz a tona 

desequilíbrios nesse estado de coisas aparentemente pacífico quanto ao sujeito demente. O 

terceiro e último episódio, construído com base nas narrativas encontradas no Sumário de D. 

Maria Delfina (1884), encerra a sequência com o enquadramento da demência pela incipiente 

Psiquiatria, refletindo a medicalização da doença e a consequente transformação nas imagens e 

representações da loucura. 
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A construção verbal observada na produção discursiva nos jornais 

do século XIX na região de Ouro Preto – Mariana 

Laila Handan (UFMG) 

Este estudo tem como tema a construção verbal e a produção discursiva no século XIX na 

linguagem jornalística em Ouro Preto e Mariana, objetivando saber como acontece a construção 

dos enunciados nos textos jornalísticos do século XIX nesta região, observando, 

especificamente, o uso das formas verbais. Considerando que os verbos apresentam 

comportamento relacionado à produção discursiva de acordo com a intencionalidade do 

enunciador, a construção verbal é fenômeno linguístico fluido relacionado à intencionalidade 

discursiva e, portanto, denunciador de informações que contribuirão para a organização da 

memória da região de Ouro Preto e Mariana. Assim, espera-se construir referencial significativo 

para as práticas acadêmicas de pesquisa bem como para a memória cultural da região.Para tal 

esforço, serão considerados estudos de pesquisadores que se estabeleceram a partir dos estudos 

das práticas discursivas além daqueles que pesquisaram especificamente as construções verbais 

nas produções linguísticas.  

 

Metáforas do crime ambiental: cognição e discurso 

Daiman Oliveira da Costa (UFOP) 

A presente proposta apoia-se no cenário do crime ambiental acontecido em novembro de 2015, 

em Bento Rodrigues, distrito de Mariana-MG, para desenvolver uma análise cognitivo-

discursiva da atuação de determinadas metáforas presentes tanto na narrativa midiática quanto 

na dos próprios moradores da região, tais como “mar de lama”, “tsunami” e “avalanche de 

lama”. Entende-se que estes enunciados, referentes a fenômenos naturais, discursivamente 

contribuem para que a construção da narrativa sobre o rompimento da barragem de rejeitos de 

minério, fruto das irresponsabilidades de seus administradores, seja conceituada enquanto 

acidente, desastre natural. Deste modo, embora intuitivas, essas metáforas ofuscam, de certa 

forma, não somente as reais causas do evento, mas, sobretudo, a situação de vulnerabilidade 

social dos habitantes da região. Sendo assim, serão selecionadas e analisadas notícias, 

depoimentos e reportagens divulgados pelos veículos de comunicação. Para tanto, num 

primeiro momento, propõe-se a análise das metáforas utilizadas na construção da narrativa a 

partir das contribuições de Lakoff & Johnson (2002), sobre a Teoria da Metáfora Conceptual, 

para mapear o funcionamento cognitivo destas estruturas e, sobretudo, para calcular seus 

impactos na apreensão dos fatos. Além disso, entende-se que os domínios conceituais do 

pensamento são semanticamente retroalimentados pela experienciação empírica e pelos 

recursos de referenciação da linguagem e, portanto, a apreensão da realidade é passível de ser 

conduzida por meio do discurso. Dessa forma, nos apoiaremos também nas contribuições de 

Brandt (2004), que propõem a delimitação do conceito de Espaço Base Semiótico, o qual 

engloba três dimensões fundamentais – (i) a de realização empírica dos atos de linguagem, (ii) 
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a da situação de comunicação e (iii) a do mundo fenomenológico da experiência. Portanto, 

pretende-se, a partir da análise das metáforas utilizadas, mapear o efetivo impacto discursivo 

construído pela narrativa sobre o crime ambiental acontecido em Mariana-MG. 
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GT 13: O ensino de tradução e as competências para a formação do tradutor 

Coordenador: Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves (UFOP) 

 

20/10 – Sala I-36 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

 

Tradução de marcadores discursivos 

Lucas Eugênio de Oliveira (UFMG) 

Levando em consideração a importância que a tradução assume na nossa sociedade, 

propomos a análise de traduções de conectores ou marcadores discursivos, MDs, de um 

texto religioso/sensível, “L’Évangile selon le Spiritisme”, e sua tradução, “O Evangelho 

segundo o Espiritismo”, destacando o papel exercido pelos conectores sob a ótica do 

Modelo Modular de Análise do Discurso, MAM, proposto por Eddy Roulet. Como se trata 

de um texto religioso, temos a intenção de verificar se há, no que concerne ao emprego 

desses conectores, diferenças em relação aos efeitos de sentido produzidos pelo texto 

original e a tradução que lhe foi dada, tentando, assim, chamar a atenção dos profissionais 

da tradução para tradução que se faz dos diferentes MDs de uma língua para outra. Em 

outras palavras, verificaremos se diferentes MDs podem ter sinalizado e, portanto, 

conduzido a diferentes percursos inferenciais, buscando, assim, debater, no âmbito dos 

textos sensíveis, a transformação que ocorreu na passagem do francês para o português, 

relacionando-a aos processos de representação implicados na tradução. 

 

Estudo comparativo das atitudes avaliativas de Oscar Wilde na 

carta De Profundis e sua tradução para o português brasileiro sob o 

viés sistêmico-funcional 

Tamyres Fernanda Silva Maciel (UFOP) 

Oscar Wilde foi um dos maiores dramaturgos da Era Vitoriana. Após ter sido julgado 

culpado por atos licenciosos perante a sociedade da época foi levado à prisão, onde 

escreveu a carta De Profundis. O manuscrito, repleto de descrições sobre o romance 

vivido entre Wilde e Alfred Douglas, fora traduzido para diversas línguas. O trabalho a ser 

apresentado nesse estudo consiste em uma análise dos recursos semântico-discursivos 

presentes no texto original em comparação com a tradução da obra para o português 
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brasileiro publicada pela editora L&M Pocket. A partir de uma perspectiva linguístico-

descritiva, que lança o olhar sobre o funcionamento das línguas e suas nuanças, a proposta 

nesta pesquisa é analisar de que maneira as atitudes avaliativas presentes no texto 

original foram retextualizadas na tradução. De posse das abordagens textuais da 

tradução, à luz da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) e um de seus desdobramentos 

teóricos – a Avaliatividade –, este trabalho visa contribuir com os estudos tradulógicos, 

bem como investigar a presença do sujeito social Oscar Wilde, a partir das representações 

semântico-discursivas presentes na obra De Profundis. A teoria da Avaliatividade, 

proveniente da perspectiva interpessoal da LSF, apresenta-se em três tipos de atitudes: 

afeto, julgamento e apreciação. A proposta deste trabalho é mapear as atitudes presentes 

em De Profundis, e analisar as ocorrências de mudança em equivalência presentes na 

tradução. 

  

Análise das traduções de Der Struwwelpeter, de Heinrich Hoffmann, 

para o português do Brasil 

Daniela Medeiros da Cunha Braga (UFOP) 

Der Struwwelpeter foi publicado na Alemanha no ano de 1845. Trata-se de um livro 

artesanal de histórias em verso ilustradas com caráter doutrinário confeccionado pelo 

médico Heinrich Hoffmann para seu filho de três anos. Contra qualquer expectativa, o 

livro alcança fama no território nacional e internacional, sendo traduzido em cerca de 40 

idiomas. No Brasil, Der Struwwelpeter torna-se João Felpudo pelo trabalho de tradução de 

Guilherme de Almeida, com primeira edição pela Editora Melhoramentos em 1942. Em 

2011, uma nova tradução de Claudia Cavalcanti é publicada pela Editora Iluminuras. A 

análise proposta neste trabalho se pautará no diálogo que se estabelece entre o original 

dessa obra alemã, voltada ao público infantil, e as suas tentativas de transposição cultural 

por meio da tradução para o idioma português, levando em conta as finalidades que 

permearam a produção de ambos os livros (original e versões brasileiras), a interação 

verbal tecida durante o processo de tradução e a aceitação das respectivas obras pelo 

público leitor na Alemanha e no Brasil. Verificaremos quais os posicionamentos adotados 

pelos dois tradutores quanto às questões de domesticação e estrangeirização na tradução 

e quais os impactos de tais posturas do ponto de vista cultural. Discutiremos também a 

questão da fidelidade e inventividade nas traduções, considerando os momentos 

históricos da concepção das duas traduções. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

A tradução como estratégia didática de ensino/aprendizagem de 

língua inglesa: um olhar sobre as necessidades do aluno do ensino 

médio 

Lívia Luiza Pereira Batista (UESC) 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que atualmente é a principal via de acesso ao 

Ensino Superior, vem exigindo dos estudantes do Ensino Médio habilidades linguísticas e 

competências diversas em uma língua estrangeira moderna (especialmente o inglês). Este 

estudo bibliográfico pretende discutir como a tradução pode ser uma estratégia didática 

eficaz para o desenvolvimento dessas competências e habilidades interpretativas e 

discursivas, exigidas pelos parâmetros curriculares do ensino médio e que podem 

colaborar para uma melhor formação em língua inglesa. Para tanto, a tradução é 

compreendida a partir da perspectiva filosófica desconstrutivista (DERRIDA, 1999; 

ARROJO,2002): uma prática de recriação, na qual o aluno participa efetivamente da 

construção discursiva do texto traduzido. 

 

O papel da competência tradutória na tradução de histórias em 

quadrinhos 

Michele Sodré Gonçalves (UFRJ) 

A presente pesquisa analisa, a partir da perspectiva de competência tradutória proposta 

por Amparo Hurtado Albir na obra Traduction y Traductología, a tradução do álbum Le 

tour de Gaule d’Astérix dos franceses René Goscinny e Albert Uderzo. O álbum citado faz 

parte da coletânea Astérix dos mesmos autores. O ato de traduzir requer um 

conhecimento prévio por parte do tradutor que ultrapassa os limites da capacidade de 

passar determinado texto de uma língua a outra. É preciso, antes de efetuar o trabalho em 

si, analisar o texto na língua de saída da forma mais abrangente possível. Partindo dessa 

justificativa, o objetivo principal do presente trabalho é analisar a tradução em português 

do álbum Le Tour de Gaule d’Astérix a partir das cinco competências que constituem a 

noção de competência tradutória segundo Amparo Hurtado Albir. O objetivo principal é 

comprovar que, na medida em que o tradutor analisa de diferentes formas o texto a ser 

traduzido, é possível chegar a uma tradução mais completa de determinada obra, seja ela 

um grande clássico ou uma história em quadrinhos. A análise proposta é fundamentada 

no modelo proposto por Hurtado Albir, no qual a competência tradutória incide nas 

distâncias estabelecidas entre a situação comunicativa do texto original e a situação 

comunicativa da tradução. 
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Aplicação de resultados de um estudo experimental na formação do 

tradutor 

Matheus Freitas Gomes (UFOP) 

Esta comunicação tem como principal objetivo apresentar e discutir o impacto e a 

relevância que determinadas particularidades relacionadas ao nível de dificuldade textual 

têm sobre o desempenho do tradutor e, por consequência, em que medida essas 

particularidades são enfocadas durante a formação em tradução. A partir da pesquisa de 

iniciação científica de Gonçalves e Freitas (2015), foram comparados os níveis de 

dificuldade textual com o esforço desempenhado por tradutores durante tarefas de 

tradução em um estudo experimental de tecnologia de rastreamento ocular. Após seleção 

e análise de critérios de dificuldade nos quatro textos do experimento e elaboração do 

desenho experimental, oito estudantes dos cursos de Letras – Licenciatura em Língua 

Inglesa ou Letras – Bacharelado em Tradução da Universidade Federal de Ouro Preto 

realizaram atividades de tradução e interpretação tendo registrados seus movimentos 

oculares e entrada de teclado e mouse, além de gravação de protocolo retrospectivo 

enquanto assistiam a reprodução de sua tarefa. Pretende-se, a partir dos dados obtidos, 

relacionar as maiores e mais categóricas dificuldades enfrentadas pelos participantes 

durante a atividade de tradução às competências necessárias para se solucionarem essas 

dificuldades e como elas se apresentam durante os processos de formação em tradução. 

 

Influência da verbalização em indicadores de dispêndio de esforço 

temporal, técnico e cognitivo na pós-edição monolíngue 

Norma Barbosa de Lima Fonseca (UFMG) 

Este estudo baseia-se em Krings (2001) para investigar o dispêndio de esforço temporal, 

técnico e cognitivo durante a execução de duas tarefas de pós-edição monolíngue em 

português de textos traduzidos automaticamente do inglês pelo Google Translate: uma 

com a condição de TAP (Think-aloud Protocol) e outra sem essa condição. Para esta 

investigação, cinquenta e nove participantes com algum conhecimento de pós-edição 

realizaram a pós-edição dos textos em português sem acesso aos textos-fonte e dois 

participantes executaram tarefas de tradução e pós-edição bilíngue nos pares linguísticos 

inglês=>português. Os dados desses participantes foram coletados utilizando o programa 

Translog© II, o rastreador ocular Tobii T60, protocolos retrospectivos escritos livre e 

guiado e TAPs (Think-aloud Protocols). A análise deste estudo incidiu sobre a avaliação 

da qualidade dos dados de rastreamento ocular e sobre os indicadores de dispêndio de 

esforço temporal (tempo de execução da tarefa, tempo de produção textual, tempo total 

das pausas, contagem das pausas e tempo de não produção textual), de dispêndio de 
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esforço técnico (contagem de teclas de inserção, de teclas de exclusão, de teclas de 

navegação, de teclas de retorno e de teclas de edição, de movimentos de mouse, além da 

contagem total dessas teclas com os movimentos de mouse) e de dispêndio de esforço 

cognitivo (duração média das fixações, contagem das fixações, tempo total das fixações, 

tamanho médio da pupila e duração da fixação mais longa). Os resultados indicam que a 

verbalização influencia o dispêndio de esforço temporal, de esforço técnico e de esforço 

cognitivo de maneira significativa com base em 14 dos 17 indicadores utilizados na 

análise. 
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GT 14:  O uso de “corpora” escritos e falados na descrição e na análise da 

diversidade linguística brasileira 

Coordenadoras: Profa. Dra. Ana Paula Rocha (UFOP); Profa. Dra. Jânia Ramos (UFMG) 

 

Dia 18/10 – Sala I-28 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

 

O percurso de variação e mudança dos verbos dar e bater no 

português 

Silmara Eliza de Paula Silva (UFMG) 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o percurso de variação e possível mudança, 

dos verbos DAR e BATER, na língua portuguesa, a partir da análise de um corpus 

construído por meio de coleta no sítio Corpus do Português, organizado por Davis e 

Ferreira (2006), e de coletas no Twitter. Tomando como material de análise ocorrências 

tanto do Português Europeu como do Português Brasileiro, foi feita uma abordagem 

diacrônica cuja coleta compreendeu um período de oito séculos: do século XIV ao século 

XXI. A análise dos dados revelou que os referidos verbos, ao longo dos séculos, mudaram 

de categoria, passando de predicador a auxiliar, tendo passado, em dado momento, por 

um processo de variação entre si. As multifuncionalidades encabeçadas por eles 

decorreram de um processo cognitivo de abstração semântica, que fez com que, no 

percurso de sua história linguística, esses verbos perdessem algumas propriedades 

gramaticais, como a capacidade de selecionar argumentos, passando a incorporar outras, 

como a expressão da modalidade e do aspecto verbal. Acreditamos que, como verbos 

muito usuais, os verbos DAR e BATER, sofreram um processo de abstração semântica que 

os fizeram incorporar vários usos lexicais e gramaticais, como o seu uso como verbo leve 

a saber, “Deu fome agora” e “Bateu fome agora”. O que nos parece é que alguns resquícios 

da categoria lexical permitem a esses verbos constituir um traço característico da classe 

dos verbos gramaticais. 
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O estudo do aspecto verbal no português brasileiro 

 Glaucia do Carmo Xavier (IFMG) 

Este trabalho é um recorte da tese de doutorado em Linguística apresentada e finalizada 

neste ano de 2016, na PUC-MG. Esse recorte apresenta a definição dos verbos 

intransitivos no português brasileiro e sua classificação em verbos inergativos e 

inacusativos. Para tal, buscou verificar as relações existentes entre esses tipos de verbos 

e o aspecto e tempo verbais, além da presença de advérbios nas sentenças. A partir de 

concepções teóricas gerativistas, foram selecionados e classificados diálogos de falantes 

do português (NURC- Projeto da Norma Urbana Oral Culta). Ao todo, foram analisadas 320 

ocorrências verbais, observando-se as categorias tempo, aspecto e a influência do 

advérbio. A metodologia utilizada apresenta abordagens qualitativas e quantitativas. 

Houve cruzamento desses dados com o auxílio do programa Varbrul e o Teste Qui-

quadrado. Os resultados estatísticos obtidos foram interpretados à luz do Minimalismo. 

Foi analisado a presença do “SE” (índice de indeterminação do sujeito) em verbos 

intransitivos e suas variações no português brasileiro, como em “modificou-se”, “fechou-

se”, entre outros, encontrados no corpora. Com base no estudo empreendido, verificou-se 

que os verbos inacusativos e inergativos apresentam comportamentos distintos, que os 

verbos de ligação e os verbos auxiliares são considerados verbos inascustaivos e que o 

“SE”, levando em conta a variação linguística utilizada pelos brasileiros na 

contemporaneidade, não cabe mais ser analisado como partícula apassivadora, como 

sugerem livros didáticos e alguns gramáticos. A pesquisa comprovou a teoria de alguns 

gramáticos de que houve uma passagem do emprego do “se” como voz passiva para um 

entendimento de que ele é sempre índice de indeterminação do sujeito, uma vez que, 

acompanhados de verbos que não tinham objeto direto, estendeu a eles esse papel, não 

sendo necessário ao falante fazer o uso da concordância. Assim, mesmo em verbos 

transitivos, como “aluga-se casas”, o que era sujeito, passou a ser compreendido como 

objeto direto. 
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Concordância verbal variável à luz da Teoria de Princípios e 

Parâmetros 

 Gabrielle da Costa Rioga (UFOP) 

Soélis Teixeira do Prado Mendes (UFOP)  

Jânia Maria Ramos (UFMG) 

 

O tema concordância verbal variável tem sido objeto de vários estudos no português 

contemporâneo, mas são poucos os estudos sobre essa língua no século XVIII. O presente 

trabalho visa a suprir essa lacuna, na medida em que toma como objeto de análise a 

concordância entre sujeito e verbo em textos do século XVIII. Uma das razões da escolha 

pelo século XVIII decorre do fato de a pesquisa se desenvolver na cidade de Mariana, local 

em que é farta a documentação produzida sobre esse período da história da língua em 

Minas Gerais. O modelo teórico metodológico adotado é o da gramática gerativa, 

assumindo-se os pressupostos do programa minimalista (Chomsky, 1995). O projeto foi 

inciado em março de 2016 a partir do levantamento das ocorrências de concordância 

verbal variável e, atualmente, faz-se a análise dos dados coletados de acordo com a teoria 

escolhida. Os principais objetivos são elucidar o fenômeno presente nos documentos 

estudados com embasamento no melhor modelo encontrado, explicar porque tal modelo 

foi escolhido e porque os outros foram descartados. Pretende-se fazer um benchmarking 

entre os modelos teóricos evidenciando o modelo que preponderou sobre os demais. 

Além disso, almeja-se mostrar os primeiros resultados das interpretações teóricas 

executadas até então.  

 

Corpus da Língua Puri (COPURI): de língua morta a língua em 

revitalização? 

 Luciana Beatriz Ávila (UFV) 

Kariny Ranelli Tavares Dutra (UFV) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os esforços para a documentação da língua 

indígena puri, por meio da compilação de um corpus escrito, o COPURI, dividido em dois 

subcorpora: um de narrativas registradas em cartilhas, de autoria do descendente Dauá 

Puri; e outro de vocabulários do puri, escritos por diferentes autores e publicados em 

diferentes datas. O Puri, língua considerada extinta no século XIX, passa por uma tentativa 

de revitalização, capitaneada pelo Movimento de Ressurgência Puri. Os participantes do 
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movimento começaram a buscar registros da língua por dois caminhos: (i) por herança 

oral de seus antepassados e (ii) por meio de registros lexicais feitos por estudiosos em 

diferentes momentos. A fim de contribuir para o inventário da diversidade linguística do 

Brasil e para a aproximação dos estudos linguísticos e da antropologia cultural, 

procederemos à coleta, armazenamento e tratamento do subcorpus 1, constituído, 

inicialmente, de dezesseis narrativas já publicadas em cartilhas bilíngues pelo 

descendente Dauá Puri, e do subcorpus 2, composto pelos 16 diferentes vocabulários da 

língua puri. Em relação à padronização linguística, como não possui status oficial, a língua 

puri também se ressente de uma ortografia oficial, assim, optamos por manter a ortografia 

empregada nas narrativas, mas à medida que a pesquisa avançar, poderemos tomar novas 

decisões a esse respeito. O formato dos dois subcorpora seguirá as normas gerais para 

linguística de corpus e utilizará caracteres UTF-8 e a anotação XML para os metadados. 

Por fim, a partir desse registro, fruto de um peculiar contato linguístico, emergem 

questões como: (a) de que modo os aspectos gramaticais do português brasileiro 

interferem na língua de ressurgência?; (b) como entender o fenômeno da ressurgência 

étnica nos estudos linguísticos?; (c) quais são as características singulares dessa nova 

língua? (d) em que essa língua se difere da língua anterior que a origina, a protolíngua? 

 

19/10 – Sala I-28 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

Monitoramento lexical em cartas oitocentistas: uma análise 

semântica dos pronomes tu e você 

 Juliana Sander Diniz (UFMG) 

 Dando continuidade a pesquisas anteriores (LOPES, 2008; LOPES E MARCOTULIO, 

2011; RUMEU, 2013), que verificaram, no século XIX, a concorrência entre os pronomes 

de tratamento tu e você; o presente estudo pautou-se na análise de dez cartas do mesmo 

missivista, João Pedreira do Couto Ferraz, à sua filha Zélia, a fim de analisar a escolha 

pronominal em correlação ao campo semântico das missivas. Por meio do monitoramento 

de palavras ligadas aos campos lexicais opostos (cf. COSERIU apud ABBADE, 2011) 

informalidade/proximidade e formalidade/distanciamento, buscou-se verificar se os 

itens associados ao primeiro par de lexemas ocorreriam em consonância com o pronome 

tu de intimidade nas cartas; enquanto os itens ligados ao segundo par viriam em 

associação ao pronome você, como estratégia de polidez. Para tal estudo, foi usado o 

programa de monitoramento AntConc (Windows 3.2.4). O controle dos itens lexicais 

presentes nas missivas revelou-se eficaz ao evidenciar que, enquanto os itens ligados ao 

campo lexical de informalidade/ proximidade manifestaram-se majoritariamente nas 

cartas com sujeito tu exclusivo, os itens ligados ao campo semântico oposto apresentaram 
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ocorrência categórica ou majoritária em cartas de você exclusivo. Ao escrever para sua 

filha tratando de assuntos de cunho mais sério, como negócios, trabalho ou doenças, 

Pedreira realmente parecia optar – mesmo que inconscientemente – por escolhas lexicais 

e pronominais que impusessem certa distância na situação de comunicação, 

supostamente, a fim de minimizar para Zélia certos efeitos proporcionados pelo conteúdo 

de sua escrita. Em contrapartida, nas cartas que versavam sobre assuntos familiares, 

visitas, viagens, saudades, dentre outros conteúdos que puderam ser também associados 

ao campo lexical da informalidade/ proximidade; prevaleceu o sujeito tu, revelando maior 

intimidade. 

O artigo definido diante de antropônimo: um estudo comparativo 

entre as cidades mineiras de Ponte Nova e Ouro Branco 

 Glauciane da Conceição dos Santos Faria (UFMG)  

Melina Rezende Dias (UFF) 

Nosso trabalho está concentrado na área da Linguística Teórica e Descritiva com ênfase 

em Variação e Mudança Linguística e tem como foco o estudo da ausência/presença de 

artigo definido diante de antropônimos na fala dos habitantes das cidades mineiras de 

Ponte Nova e Ouro Branco. Para desenvolver o trabalho, fizemos uso dos corpora 

utilizados nos seguintes trabalhos: Estudo comparativo das vogais médias pretônicas em 

falares mineiros e Ausência/presença de artigo definido diante de antropônimo na cidade 

mineira de Ponte Nova: um estudo sociolinguístico. O primeiro constitui-se da tese de 

doutorado, defendida em 2014, por Dias e, o segundo constitui-se da dissertação, 

defendida em 2012, por Santos. Diante de alguns conceitos da Sociolinguística, a nossa 

primeira tarefa foi diagnosticar as variáveis que têm efeito, seja positivo ou negativo, 

sobre o objeto de estudo e descrever seu comportamento regular e sistemático. 

Realizamos, assim, um trabalho descritivo, delineamos o padrão da fala dos moradores 

das duas localidades frente ao fenômeno estudado e, posteriormente, realizamos uma 

análise comparativa dos dados das duas cidades. Os entrevistados foram selecionados de 

acordo com duas faixas etárias: jovens e adultos, tendo representantes dos dois gêneros. 

Pretendemos analisar cinco variáveis independentes que podem influenciar nessa 

presença/ausência de artigo diante de antropônimo.  

 

A variação lexical no discurso metalinguístico: o caso do 

“Diccionario da Lingua Brasileira”, de Luiz Maria da Silva Pinto 

 Estefânia Cristina da Costa Mendes (UFOP) 

As obras lexicográficas, conforme Krieger et al. (2006), convertem-se num importante 

testemunho da constituição histórica do léxico, bem como da identidade linguístico-
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cultural das comunidades. Sendo assim, os dicionários suscitam interesse sociolinguístico. 

Considerando a importância do discurso metalinguístico para a investigação da variação 

lexical, pretende-se mostrar os principais resultados de uma breve análise desse 

fenômeno no “Diccionario da Lingua Brasileira”, de Luiz Maria da Silva Pinto. Essa obra 

lexicográfica foi supostamente escrita, editada e impressa no Brasil, mais precisamente 

na Antiga Vila Rica, atual Ouro Preto – MG, em 1832, na “Typographia de Silva”, 

pertencente ao próprio autor. Gonçalves (2007) afirma que o exercício taxinómico 

realizado pelos dicionaristas e lexicógrafos nos séculos anteriores possibilita hoje uma 

percepção da dinâmica em curso, tanto no próprio sistema lexical quanto na construção 

do discurso metalinguístico acerca do léxico. No “Diccionario da Lingua Brasileira” isso 

fica evidente, entre outros fatores, pelo fato de as soluções gráficas e a organização do 

texto dadas por Silva Pinto garantirem vários dados sobre a diversificação da língua 

portuguesa no Brasil. Elencaram-se, principalmente, possíveis exemplos de variação 

diacrônica, por meio das lexias classificadas pelo dicionarista como antigas ou antiquadas 

(arcaísmos), e diastrática – ou social –, por meio das marcações familiar, vulgar, plebeu e 

termo baixo. Os dados levantados ratificam que os dicionários podem ser base de dados 

fundamental para o reconhecimento da memória histórica da língua; além disso, 

mostram-se relevantes tanto para a historiografia do discurso metalinguístico no que diz 

respeito à variação lexical quanto para a história do léxico. 

 

Verbos modalizadores na fala espontânea: um estudo comparativo 

corpus-based do português brasileiro e europeu 

 Giulliana Mendes Caria (UFV) 

Luciana Beatriz Ávila (UFV) 

A modalidade é uma categoria semântica aplicada a uma produção linguística de um 

conceptualizador que qualifica e relativiza um material locutivo enunciado, em termos de 

grau de certeza, possibilidade, necessidade, capacidade e volição (AVILA, 2015). Neste 

trabalho, baseado em dados extraídos de dois corpora comparáveis de fala espontânea do 

português, as perguntas de pesquisa principais exploradas são: (a) até que ponto a 

variação diastrática em uma variedade nacional determina tanto o tipo e a frequência de 

índices modais e (b) qual é a comparabilidade geral da expressão modal em duas 

variedades nacionais da mesma língua? Na tentativa de responder às perguntas 

anteriores, duas amostras do C-ORAL-BRASIL do C-ORAL-ROM português foram 

utilizadas para determinar os tipos de lema e a frequência associados aos verbos 

modalizadores. Os dados foram analisados qualitativamente para a identificação dos 

lemas e, quantitativamente para a frequência. Após a análise quantitativa e qualitativa, 

podemos concluir que (i) a categoria da modalidade se comporta de forma distinta da 
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escrita na fala espontânea; (ii) a modalidade epistêmica é a mais frequente entre os tipos 

de significado; (iii) os verbos são a estratégia recorrente para marcação de modalidade. 

Além disso, a comparação entre o PB e o PE indicam diferenças nas escolhas lexicais, no 

entanto, devido à composição da amostra do PE, algumas dúvidas permanecem em 

relação ao grau de variabilidade encontrada nessa variedade nacional. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

“Casos mineiros”: a ocorrência de repetições e perguntas como 

estratégias de processamento discursivo no português falado na 

região de Muriaé, MG 

 Luciana Martins Arruda (FSM) 

Vinícius Martins Galvão (FSM) 

Este trabalho integra um projeto maior de organização de um banco de dados anotado do 

português falado na microrregião de Muriaé, na Zona da Mata Mineira, constituindo-se 

como um material importante para a compreensão da fala mineira, cujas características 

ainda são pouco conhecidas de seus usuários. As amostras de interação coletadas foram 

gravadas em MP3 e transcritas de acordo com as normas propostas por Sacks, Schegloff 

& Jefferson (1974) e Atkinson & Heritage (1984); elas abarcam o contar de “casos”, 

recurso usado pelas famílias mineiras das cidades menores como estratégia de interação 

verbal. Por meio da análise de algumas dessas amostras, pretende-se explicitar quais são 

as estratégias usadas pelos falantes no processamento discursivo nos corpora coletados 

nos municípios de Muriaé e Miradouro. Mais especificamente, estarão sendo analisadas a 

natureza e a função das repetições, paráfrases e perguntas nas interações selecionadas. 

Para tanto, adota-se uma perspectiva teórica que tem como enfoque principal o uso da 

língua em seu contexto social, especialmente identificada com as orientações da Análise 

da Conversação (Marcuschi, 2000; Koch, 2001) e da Sociolinguística Interacional 

(Gumperz, 1982). As análises feitas até o momento mostram o ocorrência de 

heterorrepetições lexicais, que contribuem para a continuidade tópica, a interatividade e 

a ratificação; heterorrepetições de estruturas sintáticas oracionais que atuam 

reafirmando e confirmando informações; e heterorrepetiçoes parafrásticas, que 

funcionam especificando ou complementando o termo parafraseado. Os seguintes tipos 

de perguntas foram identificados: pedidos de informação, de confirmação e de 

esclarecimento, contribuindo para o processamento da fala e funcionando na introdução, 

continuidade e mudança do tópico discursivo. 
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“Mim não faz nada”: estudo da variação do nominativo e dativo com 

infinitivo em um corpus oral do português brasileiro 

 Elza Mayra de Oliveira Silva (UFV)  

Iasmym R. da Silva (UFV) 

Kariny R. T. Dutra (UFV) 

Tuane de S. Silva (UFV) 

Vanessa L. Coutinho (UFV) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar comparativamente o uso do pronome 

oblíquo tônico de primeira pessoa “mim” como sujeito do infinitivo (dativo com 

infinitivo), em exemplos de gramáticas do português brasileiro e nas ocorrências de um 

corpus oral de fala espontânea do português brasileiro. Para fins dessa pesquisa, 

procedemos à busca da construção “pra+mim+Vinfinitivo”, na parte informal do corpus 

C-ORAL-BRASIL (RASO; MELLO, 2012), o quinto ramo do C-ORAL-ROM (CRESTI; 

MONEGLIA, 2005), um conjunto de corpora comparáveis das quatro principais línguas 

românicas europeias (italiano, francês, espanhol e português), igualmente distribuída em 

três tipologias interacionais: monólogos, diálogos e conversações, e dividida em situações 

privadas e públicas, com aproximadamente 208 mil palavras. Foram encontradas 22 

ocorrências da construção. Apesar de este resultado não ser significativo 

estatisticamente, aponta para uma forma em variação da variedade nacional brasileira. 

Após a análise qualitativa e quantitativa, foi elaborada uma proposta de atividade para 

estudo da variação nominativo/dativo com infinitivo no PB, com base em dados de uso 

real da língua e nos pressupostos da pedagogia da variação linguística, a fim de contribuir 

para a minimização do preconceito linguístico e a discussão da variação linguística no 

ensino de língua portuguesa, ampliando a visão dos estudantes, ao invés de aprisioná-los 

em mais regras. 

 

Análise das ocorrências de concordância verbal no texto da 

Grammatica de João de Barros (1540) 

 Érica Faustina da Silva Marins (UFOP) 

Este trabalho baseia-se na minha pesquisa de mestrado, que consiste em extrair do texto 

da Grammatica da Lingua Portuguesa, de João de Barros (1540), usos da concordância 

verbal (CV) pelo autor. A escolha da gramática de Barros, em detrimento de outra obra da 

época, foi motivada pelo meu interesse em entender a relação entre as gramáticas das 

nascentes línguas românicas com o modelo greco-latino, e essa gramática foi, em Portugal, 
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a “primeira a seguir esse modelo, inaugurado pelo gramático espanhol Nebrija” (Leite, 

2007:146). Ocorre que, durante a leitura da obra, me pareceu que existem mais regras de 

concordância na escrita do texto do que a prescrita pelo gramático, como o uso que ele faz 

da concordância da voz passiva com a partícula se, por exemplo, que na redação do texto 

parece ser usada de forma diversa. Logo, a realização da minha pesquisa justifica-se por 

essa hipótese, já que sobre esse assunto o autor apresenta uma só regra: o verbo concorda 

com o nominativo. Dessa forma, meu objetivo é analisar as regras que subjazem as 

estruturas de CV no texto da Grammatica. Para se chegar aos resultados previstos, depois 

da leitura e transcrição da Grammatica, levantei todas as ocorrências de CV, as separei por 

categorias e, neste momento, estou dando início à análise dos dados. É justamente a 

exposição dessa análise inicial que eu pretendo apresentar neste GT, que embora não se 

trate da formação de corpora escritos na descrição e na análise do PE, penso ser 

interessante para se discutir com outros pesquisadores, “o trabalho com corpora de 

língua em uso em relação às necessidades da pesquisa linguística”. 

 

O uso de diminutivos no Português Brasileiro: um caso de 

estereotipia no dialeto mineiro? 

 Geralda Fátima de Souza Rodrigues (FSR) 

O presente trabalho tem por objeto de estudo o uso de diminutivos no Português 

Brasileiro e o interesse surgiu do fato de o fenômeno ser referido como típico do dialeto 

mineiro. Sites na internet e dicionários de mineirês elencam o uso de diminutivos como 

uma das especificidades deste dialeto; tais referências permitem identificar o uso de 

diminutivos como um estereótipo. A presente pesquisa inclui-se num projeto maior, 

intitulado “A construção de um dialeto: o ‘mineirês’ a língua portuguesa em Minas”, cujo 

objetivo geral é analisar cientificamente fenômenos linguísticos reconhecidos pelo senso 

comum como “marcas do dialeto mineiro”. Dessa maneira, a proposta deste trabalho é 

fazer um estudo sociolinguístico de sufixos diminutivos em duas cidades mineiras: 

Mariana e Piranga, tomando como as variantes as formas:-inho/ -im, -zinho/-zim. Assim, 

o objetivo geral é explicar as condições de uso e a origem da variável em análise além de 

fornecer uma análise sociolinguística das formas –(z)inho,-(z)im no português, 

apontando sua distribuição, origem e estratificação social e linguística. E, como objetivos 

específicos, tem-se os seguintes: a) verificar a frequência e distribuição das variantes 

numa amostra representativa das cidades de Mariana e Piranga; b) comparar os dois 

dialetos no que diz respeito à variável em análise; c) avaliar a força de fatores internos e 

externos; d) explicar, à luz de informações de natureza sócio-históricas, os resultados 

obtidos e, finalmente, e) verificar se há um processo de mudança em andamento. A 

hipótese aventada é que a variação em análise é de natureza diatópica. Como suporte 

teórico-metodológico, são utilizados os pressupostos da Teoria da Variação e Mudança 
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Linguística (LABOV, 1972a,b, 1994 2001, 2008, 2010), Hewstone & Giles (1997). O 

programa utilizado para a quantificação de dados é o Goldvarb X. 

 

Dia 20/10 – Sala I-28 (Prédio Antigo) 

SESSÃO 1: 13H30-15H 

Gay language: proposta de um glossário de colocacional à luz da 

linguística de corpus e da fraseologia 

 Guilherme Aparecido de Souza (UNESP/SJRP) 

Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/SJRP) 

Este estudo tem como apoio o arcabouço teórico-metodológico da Linguística de Corpus 

e da Fraseologia, área da Linguística voltada para combinações lexicais recorrentes, uma 

vez que focaremos na investigação das unidades fraseológicas, mais especificamente das 

colocações frequentemente empregadas pela comunidade homossexual. Tais colocações 

serão extraídas do corpus paralelo formado pelas transcrições dos episódios das cinco 

temporadas do seriado Queer as Folk. Para realizar o levantamento dessas colocações, 

utilizaremos o programa WordSmith Tools (Scott, 2004), versão 5.0; Salvaremos as 

transcrições dos episódios do seriado em formato txt, de maneira a permitir o manuseio 

do corpus de estudo pelo referido software. A ferramenta possui três recursos: WordList, 

KeyWords e Concord. Por meio desse levantamento, temos como objetivo comparar as 

colocações utilizadas pela comunidade gay de maior frequência no corpus, em inglês, com 

as respectivas colocações gays presentes no referido corpus paralelo em português, com 

o intuito de elaborar um glossário bilíngue de Gay Language na direção inglês→português. 

Para a elaboração adotaremos a metodologia proposta por Orenha-Ottaiano (2004, 

2016), que trata da compilação de obras fraseográficas, mais especificamente de 

colocações, baseadas em corpus. A compilação de um glossário de colocações se justifica 

pelo fato de não haver uma obra que foque tais combinatórias na referia área e a falta que 

os tradutores sentem de uma obra que trabalhe essa temática, além da produção de uma 

obra fraseográfica para a comunidade gay. 

 

Uma análise cognitiva de valores não canônicos do Presente do 

Indicativo e o Modelo dos Espaços Mentais 

 Adriana Maria Tenuta de Azevedo (UFMG) 

Na língua em uso, encontram-se interpretações de formas verbais que diferem daquelas 

esperadas devido à distinção tradicional dos tempos verbais em termos da relação entre 
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tempo de evento e momento da fala. Essas interpretações, ou alterações semânticas no 

valor temporal dessas formas, são consideradas, neste estudo, como sendo valores não 

canônicos (Tenuta; Lepesqueur, 2014). O Modelo dos Espaços Mentais da Linguística 

Cognitiva (Fauconnier, 1997; Cutrer, 1994) serviu de base para a análise do Presente do 

Indicativo, com seus valores genérico/habitual, futuro e imperativo, uma vez que esse 

modelo teórico oferece ferramentas (categorias, diagramas) especialmente construídas 

para a representação do discurso e lida com noções diretamente relacionadas com a 

categoria verbal. Na perspectiva dos Espaços Mentais, as expressões linguísticas, com seu 

conteúdo gramatical e lexical, proveem informação para o estabelecimento de 'espaços' 

que se interconectam 'redes'. Os dados linguísticos da pesquisa foram diagramados em 

termos dessas redes e os 'espaços' componentes dos diagramas foram estruturados por 

'molduras' e organizados tanto pelas 'noções discursivas' de BASE, PONTO DE VISTA, 

FOCO e EVENTO, quanto pelas 'categorias tempo-aspectuais' do modelo. O Objetivo da 

pesquisa foi mostrar que há uma motivação cognitiva para esses valores verbais não 

canônicos. Os resultados mostraram que os valores verbais temporais não canônicos são 

sancionados no nível cognitivo, pois, em todos os casos dos diagramas do Presente do 

Indicativo, modelados a partir do quadro teórico dos Espaços Mentais, que o falante 

conceptualiza a situação mantendo a relação FOCO/PONTO DE VISTA correspondente à 

relação que define a categoria PRESENTE do modelo. Isso significa que, no nível cognitivo, 

da conceptualização, não há restrição para o uso de formas do Presente do Indicativo 

expressando os referidos valores não-canônicos. Confirma-se ainda, com esta pesquisa, 

que esse modelo teórico auxilia na compreensão dos processos de construção de 

significado relativos aos elementos verbais. 

 

Uma proposta de descrição sistêmico- funcional das orações 

materiais do português brasileiro orientada para os estudos 

multilíngues 

 Luciene Alves (UFOP) 

Dada à carência de descrições dos sistemas linguísticos do português brasileiro (PB) e à 

necessidade de descrições mais amplas e articuladas, de forma a possibilitarem a análise 

de fenômenos linguísticos mais complexos (FIGUEREDO, 2011), a presente pesquisa 

fundamentada na Linguística Sistêmico – Funcional (LSF), localiza-se no campo 

disciplinar dos Estudos Multilíngues e compreende aos Estudos descritivos – mais 

precisamente, a descrição linguística multilíngue da gramática do PB (CAFFAREL et al., 

2004; FIGUEREDO, 2011; HALLIDAY, 1964, 1978, 2002, 2003; HALLIDAY & 

MATTHIESSEN, 2004, entre outros) e tem como objetivo propor uma descrição sistêmico-

funcional das orações Materiais do PB de orientação tipológica. Para conduzir a descrição 

das orações materiais do PB, a pesquisa dispõe dos subsídios metodológicos da 
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Linguística de Corpus (LC) para a compilação, armazenamento, extração de dados e 

análises semiautomáticas. O corpus escolhido é composto por amostras de textos 

monolíngues do PB constituído por cem mil tokens - representativos dos oito tipos de 

processos sócio semióticos (MATTHIESSEN et al., 2008) que foram extraídos do corpus 

CALIBRA (Catálogo da Língua Brasileira). Uma descrição como esta, aqui proposta, pode 

se constituir como recurso para a análise do sistema linguístico do PB, podendo então, 

contribuir na relação entre os Estudos da Tradução e os Estudos Linguísticos de base 

sistêmico-funcional, tanto para o contraste tipológico, do ponto de vista da linguística 

como das análises de tradução, do ponto de vista das abordagens sistêmicas. 

 

Descrição sistêmico funcional da representação do dizer em 

português brasileiro: um estudo baseado em corpora 

 Alina Aparecida de Paula (UFOP) 

O presente trabalho se afilia aos estudos ancorados na teoria sistêmico-funcional 

(HALLIDAY E MATTHIESSEN, 1999; 2004) visando, como recurso linguístico, o sistema 

de transitividade para a análise da experiência de mundo dos falantes por meio da 

representação do dizer, componente da metafunção ideacional, a fim de descrever 

funcionalmente a representação do dizer do português brasileiro. O estudo se constitui 

de um corpus monolíngue compilado do CALIBRA (Catálogo da Língua Brasileira), com 

base na tipologia do contexto de cultura (Halliday, 1978). O corpus permite a análise de 

diversos textos (orais ou escritos) e, devido ao grande número desses textos, permite 

também que a pesquisa tenha representatividade probabilística, isto é, que seus 

resultados possam ser generalizados de forma a explicarem uma língua ou mesmo a 

linguagem humana de uma maneira geral. Esta pesquisa, pois, além de analisar o sistema 

de transitividade de um corpus monolíngue compilado do CALIBRA também utiliza 

softwares distribuídos da seguinte forma: (i) Sample Size Calculator Software online que 

calcula probabilisticamente o número percentual de amostras a serem coletados para que 

se obtenham os resultados que refletem a população alvo com uma representatividade 

válida; (ii) WordSmith Tools para quantificar os dados e analisá-los; as análises 

contrastivas permitem descrever as organizações internas das línguas como sistema para 

assim propor a descrição sistêmico-funcional da representação do dizer do português 

brasileiro e (iii) Uam Corpus Tool para a anotação semiautomática do contrataste 

linguístico do processo verbal e, posteriormente, contribuir para a descrição dos dados a 

partir da sistematização dos critérios analisados. 
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SESSÃO 2: 15H30-17H 

Para além da frase: um estudo da conjunção "e" em artigos de 

opinião 

 Ricardo José Alves (UFOP) 

No quadro da gramática tradicional, as descrições que dizem respeito às conjunções 

coordenativas são, na maioria das vezes, confusas, pois há diversos elementos nesse 

grupo de expressões que não parecem funcionar como conectivos. Essa tradicional 

classificação das conjunções é questionada pela perspectiva descritiva, que defende que 

há, nessa classe de palavras, um grupo de expressões que estabelecem relações textuais 

entre segmentos linguísticos. Haveria apenas um elemento que exerceria o papel de 

conjunção: “e”. Esse elemento, contudo, vem apresentando ocorrências nas quais não 

possui comportamento sintático, mas textual. Com base nas leituras de Halliday e Hasan 

(1975), entende-se que “and” (“e” no português) estabelece tanto relação estrutural entre 

segmentos quanto coesiva. Já no trabalho de Sweetser (1995), compreende-se que até 

mesmo a tradicional conjunção coordenativa “and”, considerada aparentemente o item 

mais gramatical, apresenta ambiguidade no que diz respeito aos domínios de conteúdo, 

epistêmico e conversacional. Isso indica que não se trata apenas de uma conjunção 

simétrica, cujo significado se resume ao conceito geral de adição ou conexão. Nesse 

sentido, acredita-se que “e” apresenta funções pragmáticas, semânticas e textuais, que 

ocorrem principalmente em textos cujo gênero é dissertativo-argumentativo. Com isso, 

analisamos essa conjunção em artigos de opinião, que são textos pertencentes à esfera 

jornalística que estão, de acordo com Melo (2003), entre os gêneros jornalísticos 

opinativos. Foi feito um levantamento de 54 artigos de opinião de revistas e jornais, esses 

últimos de todos os estados do Brasil, tanto on-line quanto impressos. Obtiveram-se, no 

total, 47 ocorrências. Por fim, a partir das análises, constatou-se que “e” também atua no 

plano textual. 

 

Da geração à análise: aspectos multimodais analisados em 

interações de uma criança autista 

 Caroline Paola Cots (Unifesp) 

O intuito desta apresentação é discutir e problematizar questões relacionadas à coleta, à 

transcrição e à divulgação de dados de interação do corpus CELA (Corpus para o Estudo 

de Linguagem no Autismo – 2014-2015 – gerado com financiamento Fapesp). Este 

trabalho insere-se no Projeto Gestos Mínimos (Cruz e Cots 2014-2016) da Unifesp, 

"Gestos mínimos" faz referência ao bonito trabalho de Fernand Deligny sobre os modos 

de existência de crianças autistas, e, também, a própria prática investigativa das 



 

211 

 

interações humanas interessada no mínimo, na microanálise, um método eficientes para 

entender como se dá a interação em contexto onde a linguagem só produz sentido quando 

olhamos para o mínimo, para aquilo só vemos quando estamos abertos a expandir nosso 

olhar para além do verbal, do costumeiro. O corpus em audiovisual traz interações de um 

sujeito autista e seus familiares coletado em ocorrência natural e com base nos preceitos 

da Análise da Conversa Etnometodológica, da Linguística Interacional (Garfinkel, 1984; 

Sacks, 1972, 1992; Ostermann, 2002; Loder e Jung, 2008) e do trabalho de Fernand 

Deligny (1913-1996). Averiguamos como a criança interage com seus parceiros 

interacionais, os momentos de quebra e de (re)organização da interação, para isso 

observamos como são construídas as interações entre os participantes, atentamo-nos a 

como o uso de múltiplos recursos semióticos com propriedades muito distintas cooperam 

na construção de uma ação. A principal questão é descrever situações em que a linguagem 

é praticamente corporificada (Goodwin, 2000) – uma linguagem mais apoiada no corpo, 

nos gestos –, já que a maioria das notações tem como principal elemento a linguagem 

verbal dificultando a descrição de elementos não verbais que compõem a linguagem, 

principalmente nesse estudo de caso. Para dar conta desses fenômenos estamos 

adaptamos uma notação embasada na notação de Lorenza Mondada (2004) adaptada da 

notação de Gail Jefferson (1984). 

 

O uso de Grande Sertão: Veredas como corpus para análise de 

estruturas desgarradas em língua portuguesa 

 Thaís Franco de Paula (UFMG) 

Este trabalho tem o objetivo de analisar um fenômeno da língua em uso que vem sendo 

trabalhado por Decat (1993, 1999, 2001a, 2001b, 2004[2005]) e chamado 

metaforicamente de estruturas desgarradas. Essas estruturas são vistas pela Gramática 

Tradicional como subordinadas e dependentes, mas, conforme demonstra essa autora, 

elas vêm sendo encontradas significativamente no português brasileiro, tanto na 

modalidade escrita quanto na modalidade falada, de forma solta, como um enunciado 

independente. Embora inadequadas à Gramática Tradicional, os trabalhos demonstram 

ser esse tipo de construção algo já bem característico do português brasileiro. Diante 

disso, tomou-se como corpus de análise a obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 

Rosa, escritor brasileiro de linguagem inovadora e singular e que declaradamente faz uso 

do português tal como o usamos no Brasil, o que pode ser constatado nestas suas palavras: 

“Escrevo, e creio que este é o meu aparelho de controle: o idioma português, tal como o 

usamos no Brasil; [...] não me submeto à tirania da gramática [...]”. Linguisticamente 

materializadas de forma solta e independente do que seriam tradicionalmente suas 

orações principais, encontram-se orações relativas apositivas, orações adverbiais e 

orações reduzidas com verbos no particípio ou no gerúndio. Essas estruturas aparecem 



 

212 

 

formalmente independentes, mas com uma ligação semântica entre elas e a porção textual 

com as quais se relacionam. O quadro teórico metodológico foi o funcionalismo de 

orientação norte-americana, que leva em conta a linguagem no seu uso real, em seu 

funcionamento, considerando a sua função comunicativo-interacional. Este trabalho 

apresenta como em Grande Sertão: Veredas o uso desgarrado dessas estruturas atendem 

à função pragmática da estratégia de focalização para atingir maior força argumentativa, 

sendo, portanto, utilizadas com objetivos comunicativos e interacionais, como demonstra 

Decat também em outros corpora. 

 

Perfilação e Modelagem Sistêmica: uma proposta de análise de 

funções gramaticais em corpora 

 Luiz Guilherme Kogut (UFOP) 

Baseado nos pressupostos teóricos da Linguística de Corpus (LC) e tendo como motivação 

a necessidade que esta área apresenta de que se faça investigações linguísticas baseadas 

em dados concretos da língua (VIANA, 2011), e ainda tendo como aporte teórico a 

Linguística Sistêmico Funcional, direcionando o olhar para a organização paradigmática 

(ou sistêmica) da língua, este trabalho pretende apresentar e demonstra uma 

metodologia para a compilação de corpora constituído não por itens lexicais mas sim por 

funções gramaticais, a perfilação sistêmica (FIGUEREDO, 2014). Se, por um lado, a 

identificação de itens lexicais no corpus pode ser feita de forma simples, dado que são 

realizados por palavras decodificadas em tokens, por outro lado, torna-se mais 

complicado para computadores e inteligências artificiais a apreensão das funções 

gramaticais, dado que estas são dificilmente realizadas por palavras. Assim, torna-se um 

processo metodológico a anotação do corpus em funções gramaticais (PAGANO et al., 

2014,). O segundo passo do processo metodológico, após encontrados os padrões de 

funções gramaticais em um determinado corpus é a constituição de um modelo sistêmico 

capaz de explicar e prever o funcionamento do texto analisado. Dessa forma, a modelagem 

sistêmica se configura como um próximo passo para a perfilação. Este trabalho 

demonstrará como se dão os processos de perfilação e modelagem sistêmicas aplicados a 

um corpus transcrito em português brasileiro. 
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GT 15: Os Estudos Clássicos na Universidade: formação, memória e 

transdisciplinaridade 

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Agnolon (UFOP) 

 

Dia 18/10 – Auditório Francisco Iglésias (Biblioteca) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

O Epílio das Geórgicas IV: epos et elegia et didascalice  

Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (UFMG)  

Esse estudo analisa o epílio das Geórgicas IV (vv. 315-558), inserido no contexto didático da 

obra, reconhecendo nele, como miniatura épica, as potencialidades de sua filiação: por sua 

polifonia, o epílio traz em si a marca da variedade genérica, pondo em realce a questão antiga 

de que tipo de poema seria as Geórgicas. Partindo da voz instrutivo-ritual sobre a bugonia, essa 

narrativa enreda-se pela façanha épica da voz encomiástica, produz sofrimento pela voz 

elegíaca e, completando um ciclo, volta à voz instrutivo-ritual sobre a bugonia. Pode-se afirmar, 

portanto, que o epílio das Geórgicas IV que ocupa praticamente a metade do livro das abelhas 

reúne, em sua engenhosa composição, elementos de três gêneros poéticos: o épico, o elegíaco 

e o didático. Nesse epílio, a harmonia e o contraste poético se personificam no heroísmo de 

Aristeu, na acentuada infelicidade de Orfeu e no equilíbrio tranquilizador de Cirene. O 

significado do epílio então, além do consagrado às obras clássicas de gosto neotérico, de longa 

e instrutiva digressão mitológica, atinge também uma dimensão metapoética. Essa narração 

épica de pequenas dimensões, de influência helenística, caracteriza-se pela forte musicalidade 

com forma e conteúdo artisticamente alinhados com as diferentes maneiras narrativas: Virgílio 

faz música com os nomes gregos dos rios e das ninfas, brinca com o excesso de sibilantes, 

explora a riqueza melódica das vogais, tempera o texto com a força sonora das consoantes. 

Além disso, percebe-se o cuidado do poeta com o arranjo pictórico do verso, harmonizando 

sentido, posicionamento e volume das palavras; com o ordenamento rítmico-semântico dos pés 

datílicos e espondaicos; com a significação do encadeamento provocado pelas sinalefas e com 

as possíveis sugestões provocadas pela coincidência ou divergência do acento rítmico e 

prosódico. 
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As digressões no "Cinegético" de Grácio Falisco 

Matheus Trevizam (UFMG)  

Na obra intitulada "Cinegético", o obscuro autor augustano que identificamos como Grácio 

Falisco deu curso ao tratamento do assunto técnico das instruções para caçar, seguindo um veio 

compositivo, nesse sentido, que já remonta a Xenofonte de Atenas, também ele escritor de uma 

obra homônima, em língua grega (séc. V a.C.); na sequência, o poeta de língua latina que 

conhecemos por Nemesiano de Cartago (séc. III d.C.) também se vinculou, nas Letras de Roma, 

ao desenvolvimento temático do mesmo tema. A rigor, quando consideramos a obra em pauta 

de Grácio, vemo-nos, porém, diante de um texto sobretudo aproximável dos traços de gênero 

do poema de Nemesiano, pois sem ter, em absoluto, escrito um tratado em prosa (como 

Xenofonte, no caso citado), esse autor também compusera segundo os ditames da poesia 

didática greco-romana. Um dos aspectos que nos possibilitam afirmar semelhante vinculação 

genérica para a obra graciana em jogo diz respeito, além de ter tal poeta exposto em hexâmetros 

datílicos e com certa sistematicidade o assunto técnico escolhido (pelo menos ao longo de 541 

versos), a ter ele ainda entremeado algumas digressões mítico-narrativas no corpo da obra assim 

constituída. Ora, a alternância entre a exposição didática mais cerrada e o gesto instrutivo do 

narrar pertence à tipologia poética em jogo desde a iniciativa pioneira do Hesíodo de "Os 

trabalhos e os dias", obra na qual esse autor grego arcaico mesclara aos preceito agrários (e 

morais) a Perses a fábula do falcão e do rouxinol e o relato mítico das Idades do mundo, por 

exemplo. Nosso intuito, ao longo desta exposição, será o de realizar um mapeamento prévio 

das digressões contidas no poema didático que se identifica com o "Cinegético" de Grácio, 

buscando compreender a tessitura poética das mesmas e sua maneira de inserção no todo 

instrutivo do tema das caçadas. 

 

Erotodidática e entrelaçamento genérico na Construção do 

Magister Amoris em Ovídio: Arte de Amar, Remédios do Amor e 

Cosméticos para o Rosto da Mulher  

Marice Aparecida Gonçalves (UFOP) 

Nosso trabalho se pauta nas três obras de caráter preceptivo do poeta romano Ovídio: "Arte de 

Amar", "Remédios do Amor" e "Cosméticos para o Rosto da Mulher". Há, nas três obras, a 

recorrência de uma persona – que, a propósito, é construída ao longo de todo o opus elegíaco 

prévio de Ovídio, no caso, os "Amores" –, que embasa todo o discurso elegíaco de caráter 

didático do poeta sulmonense: o magister amoris. Resumidamente, podemos defini-lo como o 

“preceptor amoroso”, detentor de todo o conhecimento e de todas as artimanhas amorosas, 

aquele que, autorizado por sua experiência, ensina aos jovens a conquistar uma amante ou como 

esquecê-la. Nossa pesquisa versa acerca da construção da persona do magister amoris que, 

muito embora tópica importante da elegia romana de um modo geral, já explorada, aliás, por 
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Tibulo e Propércio, por exemplo, é levada às últimas consequências por Ovídio. Assim, nossa 

pesquisa se realiza levando em consideração três linhas de força fundamentais: i) a influência 

da erotodídaxis na construção da poesia ovidiana; ii) o ponto de interseção entre as teorias de 

construção do ethos de Cícero, no "De Oratore", e de Aristóteles, na "Retórica", que podem ter 

guiado o raciocínio retórico-poético de Ovídio na construção da persona poética; iii) e, por fim, 

a convizinhança desta, por assim dizer, subespécie erotodidática, da qual Ovídio parece ter sido 

o inventor, com a poesia épica, em particular com o subgênero didático. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

Para sempre nós: a presença mitológica na obra Uma aprendizagem 

ou O livro dos prazeres 

Alexandre Manoel Fonseca (Unimontes) 

Após passar nove dias isolada em um hotel, Clarice Lispector concebeu o livro Uma 

Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres (UALP), que foi publicado no final da década de 1960. 

Categorizado por muitos como uma produção estranha, pois o mesmo começava com uma 

vírgula e se encerrava com dois pontos, Clarice apresenta o ápice da aprendizagem da pedagoga 

Loreley e do professor de filosofia Ulisses. No mito grego, Psiquê precisou enfrentar obstáculos 

para poder ficar com seu amado Eros. Em grego, o nome Psiquê significa tanto borboleta como 

alma. Assim como Lóri, a princesa grega precisou passar por testes para que seu ser 

engrandecesse, a ponto de se libertar da figura rastejante da lagarta até atingir a beleza delicada 

da borboleta. “Psiquê é, portanto, a alma humana, purificada pelos sofrimentos e infortúnios, e 

preparada, assim, para gozar a pura e verdadeira felicidade” nos relata Thomas Bulfinch. Após 

consumar a união com Eros (Cupido), Psiquê teve uma filha chamada Prazer. E assim acontece 

quando Ulisses e Loreley se encontram: após o gozo carnal e a sublimação das almas, o prazer 

brota finalmente da relação, mostrando suas pétalas e os mistérios de uma relação.  

“Ser e não ser”: a universal unidade em Heráclito e em Grande 

Sertão: Veredas de Guimarães Rosa 

 Júnia Cleize Gomes Pereira (Unimontes) 

Este trabalho tem por objetivo estudar a teoria dos opostos constituintes da unidade, do ser. 

Essa teoria, representada pela máxima “ser e não ser”, foi posta por Heráclito de Éfeso e, séculos 

depois, foi explorada por Guimarães Rosa em Grande Sertão: veredas. Heráclito toma o 

“devir”, ou seja, a mudança, como essência da dicotomia “ser e não ser”, máxima também 

trabalhada por Guimarães Rosa e que é usada para questionar a unidade permanente do ser, 

afirmando uma união de elementos contrários que se harmonizam. Apesar dos mais de dois mil 

anos que os separam, encontramos no texto rosiano a visão heraclitiana do mundo: tudo o que 

é ao mesmo tempo não é; é preciso haver uma oposição para que um elemento possa ser 
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denominado em relação ao outro e esses elementos estão sempre em transformação. Como 

metodologia, realizamos leituras críticas acerca de tal temática, fizemos análises de alguns 

fragmentos heraclianos e de passagens de Grande Sertão: veredas em que fica visível a vertente 

pesquisada. Guiados pelo fio condutor do “devir”, deparamo-nos com trechos e construções 

similares entre os autores em questão, os quais fazem uma interação do meio natural com o 

homem, mostrando como os seres em geral estão em constante mudança. Comprovamos que, 

apesar da distância temporal, as obras de Heráclito e Guimarães Rosa dialogam, pois 

compartilham o princípio da composição do universo pelos opostos, negando a estagnação do 

ser e defendendo as transformações pelas quais o mesmo passa, sendo ele, portanto, maleável 

e reversível. 

 

Reverberações do trágico em Traços biográficos de Lalino Salatiel, 

ou a volta do marido pródigo, de Guimarães Rosa 

Marcos Vieira de Queiroz (UFOP)  

Em várias igrejas barrocas e casas mineiras do século XVIII podemos encontrar pinturas que 

representam parábolas e passagens bíblicas com personagens em trajes de corte e atos 

cavalheirescos em meio a cenas pastoris e campestres como aquelas representadas por autores 

como Tomás Antônio Gonzaga, Claudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Para o estudo 

dessa iconografia, a literatura árcade oferece ao pesquisador uma possibilidade única em sua 

análise. A realidade social dos autores por meio de sua posição ideológica, pela forma como a 

obra é composta e pelos gestos e atitudes que os personagens apresentam, levando em 

consideração a sua posição dentro da narrativa e o universo mental que estão inseridos, 

possibilitam o entendimento dos personagens e atitudes que se encontram nessas pinturas. 

Propomos analisar a relação entre a pintura e a literatura da época pela óptica da história das 

mentalidades e do cotidiano, pois podemos perceber o passado por meio das formas simbólicas 

e das vozes dos diversos atores sociais que as obras enfatizam, notando que as personagens 

apresentam uma visão múltipla da cultura com várias maneiras de se estar no mundo. Tal 

conjuntura relativiza os conceitos tradicionais da disciplina histórica, repensando 

determinismos conceituais e observando nuances sociais diversas por meio das ações dos 

personagens, da paisagem e pelas metáforas apresentadas pela narrativa. O passado é discutido 

em outra perspectiva, construindo outra forma de análise e considerando como fontes históricas 

documentos que não são apenas os oficiais. A literatura torna-se um documento importante 

pelas ponderações que sugere e não pela estrita fidelidade com o mundo real, o que a torna mais 

abrangente e crítica. A adequação a um modelo de leitura pode incentivar a criação de um 

público modelo para as artes plásticas. Acreditamos que as pinturas com cenas de corte estejam 

escondidas nas nuances construídas pela literatura árcade. 
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Dia 19/10 – Auditório Francisco Iglésias (Biblioteca) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Carmina maior imago sunt mea: a criação do mundo nas 

Metamorphoses e nos Tristia, de Ovídio  

Júlia Batista Castilho de Avellar (UFMG) 

Este trabalho busca investigar o caráter interdisciplinar da poesia de Ovídio no que diz respeito 

às relações entre representação verbal e visual envolvidas no procedimento da écfrase, 

entendida aqui como a descrição detalhada de um objeto artístico. Com efeito, ao explorar o 

potencial das artes visuais para criar ilusões de presença, a écfrase levanta questões acerca das 

associações entre texto e imagem, do poder da palavra em evocar imagens, das relações entre 

poesia e artes visuais. A fim de desenvolver tais aspectos e tendo como base as contribuições 

teóricas de Fowler (1991), Wheeler (1995) e Hardie (2002), pretende-se abordar o caráter visual 

das Metamorphoses, de Ovídio, a partir de uma análise metapoética do episódio inicial do 

poema: a descrição da criação do mundo (Ov. Met. 1.5-75). Embora não se trate propriamente 

de uma écfrase, a passagem incorpora vários recursos tipicamente ecfrásticos, que aproximam 

a cosmogonia ovidiana da descrição de uma obra de arte. Diante disso, primeiramente serão 

identificados e analisados tais recursos, destacando-se os aspectos visuais do trecho. A seguir, 

com base em uma abordagem metapoética, a descrição da criação do mundo será enfocada 

como um análogo da criação do próprio poema, de modo a se estabelecerem paralelos entre o 

modelar a massa amorfa do caos, que dá origem ao mundo, e o fazer poético. Essa possibilidade 

interpretativa fica reforçada pelas considerações do eu-poético em Tristia 1.7, elegia de exílio 

em que Ovídio comenta a posteriori e negativamente sobre os versos das Metamorphoses, 

caracterizando-os com os mesmos adjetivos (rude e crescens) antes aplicados para descrever o 

caos. Nesse sentido, enquanto nas Metamorphoses a criação do mundo é a imagem para ilustrar 

a criação poética, em Tristia 1.7, o eu-poético considera suas Metamorphoses uma imagem de 

si mesmo e da mudança de sua sina, transformada após o exílio.  

 

A dubiedade da persona de Safo: Silêncio e eloquência nas leituras 

do fr. 31  

Rafael Guimarães Tavares da Silva (UFMG)  

A história da recepção dos poemas de Safo varia gradualmente, ao ritmo das mudanças na 

própria mentalidade de seus leitores, de modo que acompanhar diacronicamente essa variação 

é evidenciar o desenvolvimento do imaginário social com relação a muitas das questões 

delicadas trazidas por sua poesia. A posição social da mulher, por exemplo, ou alguns aspectos 

do homoerotismo – assuntos profundamente imbricados em Safo – prestam-se de modo 

frequente como material para essas leituras, partindo de algumas das perspectivas vigentes num 
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dado período a fim de criar e reforçar certos discursos de poder. O famoso fr. 31 de Safo é um 

caso emblemático dessa multiplicidade de interpretações. Nosso intuito com a presente 

comunicação é partir desse texto para desdobrar uma série de considerações não apenas sobre 

a poesia helênica no contexto do período Arcaico, mas também sobre sua recepção ao longo 

dos séculos (tanto no que diz respeito aos próprios antigos, como no poema 51 de Catulo, quanto 

na contemporaneidade, com estudiosos como Marcovich, Lanata, Segal e Winkler). Nossa 

leitura pretende-se aberta a inúmeros aspectos tradicionalmente rechaçados de sua criação 

poética a fim de oferecermos alguns feixes capazes de iluminar certas facetas da obra de Safo 

encobertas por séculos de violência, silêncio e revolta velada. 

“Onde ordenam Vênus e Cupido e urge o Amor”: os escravos fiéis de 

Plauto intercedem por seus senhores 

Juliana da Rosa (UFOP)  

Os escravos plautinos são conhecidos por sua performance de destaque. Em "A comédia da 

marmita", Estáfila, a escrava de Euclião, auxilia Fedra, filha de seu senhor, a manter em sigilo 

sua quase finda gravidez. Em "O truculento", a serva Astáfio, a fim de preservar os interesses 

amorosos de sua ama, Fronésio, frequentemente conduz diálogos e atua como estratega. O deus 

Mercúrio, em "O anfitrião", ao tomar o lugar do escravo Sósia, basicamente tem sua ação 

concentrada em velar as noites de luxúria de seu pai (e senhor), o deus Júpiter. Em "Gorgulho", 

por fim, o diligente Palinuro despende uma série de argumentos com objetivo de dissuadir seu 

senhor, Fédromo, e protegê-lo do que chama de “amor sem miolos”. A atuação do escravo 

plautino, portanto, revela mais que apenas uma interação entre quem ordena e quem obedece, 

ela extrapola os limites do que seria executar tarefas compulsoriamente. Os escravos não apenas 

cumprem suas obrigações: eles as realizam como se resultassem não em benefício aos seus 

senhores, mas a si próprios. Essas personagens articulam informações e, se necessário, ocultam 

outras; repreendem; atuam, enfim, criativa e meticulosamente, de tal forma que mantêm uma 

relação (extremamente próxima a seus senhores) pautada, sobretudo, na fidelidade. Destarte, a 

partir das comédias supracitadas, pretendemos ilustrar de que maneira a representação do 

escravo reflete também a hierarquia particular da "domus" romana. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

Tópoi elegíacos em Sulpícia: tradição ou desvio?  

Marcelo Rocha Brugger (UFMG)  

Apresentarei os tópoi elegíacos nos versos da poetisa Sulpícia, considerada o único expoente 

feminino da literatura latina. Ao se colocar no papel de amante, a poetiza, por vezes, assume o 

lugar da puella. Esse jogo poético com os lugares-comuns da elegia romana será discutido e 

analisado. 
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A recusatio como artifício retórico de circunscrição genérica da 

Elegia Erótica Romana 

Gabriel Ismael Carrazzone Lacativa (UFOP)  

Esta apresentação insere-se no âmbito dos estudos sobre poética clássica; a partir de uma leitura 

analítica de Elegias Eróticas Romanas – de poetas da época de Augusto, como Álbio Tibulo, 

Sexto Propércio e Públio Ovídio –, visa demonstrar como o topos poético da recusatio, além de 

expediente comum à época helenística, associada, pois, a composição de poesia elegíaca, 

epigramática, lírica, etc. – espécies de poesia tradicionalmente compreendidos, em viés 

aristotélico, como poesia ligeira, já que imitam matéria humilde –, é também artifício retórico 

cujo fim era delinear o decoro próprio do gênero, em particular, no caso dessa apresentação, 

elegíaco. A recusatio, portanto, atua na circunscrição do território genérico da poesia elegíaca, 

ou, em paráfrase da bela metáfora de Horácio, ajuda a delimitar o tom do gênero. Referenciada 

a ideia de recusatio e suas funções retóricas, base fundamental de nossa pesquisa, discutir-se-á 

então o decoro do gênero elegíaco circunscrito por ela, que aqui será analisado através da 

escolha dos topoi utilizados, das alusões doutas a poetas de tradições menores e do léxico 

elegíaco, profundamente carregado de tecnicidade, cujo campo semântico faz referência à 

leveza e ao caráter tênue das elegias, o que, com efeito, auxilia a circunscrever o genêro como 

suave, delicado, breve: enfim, genus humile. 

 

Zoopoética epigramática: metapoesia helenística em poemas da 

Antologia Grega ou Palatina 

Alexandre Agnolon (UFOP) 

O presente trabalho tem como objetivo principal discutir os cerca de vinte e cinco epigramas 

funerários conservados na Antologia Grega ou Palatina dedicados a animais de estimação, os 

poemas são de autoria de gama variada de poetas do período helenístico, como Leônidas de 

Tarento, Árquias, Ânite, Timnes, Meléagro de Gádara, Antípatro, etc. Tratar-se-á 

primeiramente das relações que os epigramas estabelecem com as supostas origens tumulares 

e votivas do gênero, haja vista que muita vez reproduzem sua função originária epigráfica que 

pressupõe, por seu turno, a acomodação do poema, ou seja, a inscrição, sobre superfície que 

não o papiro, mas lápide ou pedra tumular (o que se reporta, inclusive, a um dado etimológico 

bem conhecido:ἐπί + γράμμα), para, em seguida, discutir a incorporação, agora em domínio 

propriamente poético, da matéria fúnebre, circunscrita no livro sétimo da Antologia sob a 

rubricaἐπιγράμματα ἐπιτύμβια. A despeito da relação entre a ambiência pública e privada 

evidenciada amiúde pela inscrição – ainda que fictícia – sobre estela sepulcral, bem como os 

afetos que geralmente suscitam poemas dessa espécie, a hipótese que buscaremos demonstrar, 

a partir da análise dos referidos epigramas – que, a propósito, serão apresentados em tradução 

poética, em versos portugueses metrificados, à maneira de pequena antologia – e em cotejo com 

outras fontes, inclusive romanas, é que o elogio fúnebre dirigido a animais de estimação é só 
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ensejo, simplesmente memória do passado epigráfico do gênero, para que o poeta desvele outra 

questão, de fundo e não menos importante: a própria poesia, em virtude do diálogo profundo 

que perfazem os epigramas em tela com a poética propugnada por autores da época alexandrina, 

como Calímaco de Cirene, que julgavam a brevidade, a delicadeza e erudição da elocução e 

invenção retórico-poéticas traços fundamentais da verdadeira poesia.  

 

Dia 20/10 – Auditório Francisco Iglésias (Biblioteca) 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

A intertextualidade e o universo grego na obra O quarto livro dos 

fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel, de Rabelais 

Fernando Crespim Zorrer da Silva (UFES)  

O período Renascentista foi caracterizado por ser um momento de ampla reflexão a respeito do 

passado extremamente religioso mas que recuperava ao mesmo tempo o profano, isto é, a vida 

mundana voltava a fazer parte das obras dos artistas, dos escritores e de outros intelectuais 

Neste sentido, a Literatura Renascentista apresentava novos textos os quais criticavam o seu 

mundo e o seu universo de valores. Não consistia simplesmente em romper com o passado mas 

realizar um diálogo mais amplo, como e é o caso das obras do escritor francês Rabelais. A partir 

da imagem de figuras folclóricas como de Gargantua, além de ter criado o seu respectivo filho, 

chamado de Pantagruel, esse escritor francês pôde realizar tal tarefa e, dentre os seus livros 

escritos, destaca-se 'O quarto livro dos fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel'. Nessa obra, 

há um intenso diálogo não só com a cultura clássica bem como com tudo o que era escrito 

naquele momento histórico. Observa-se um intenso trabalho de reescrita, de crítica, de paráfrase 

e de paródia em relação a inúmeros textos. Na verdade, a intertextualidade nesse texto aparece 

tanto de modo explícito, com passagens nas quais as personagens mencionam diretamente os 

livros ou, como sucede, em alguns casos, é implícito visto que não são referidas as obras com 

as quais o autor está dialogando. Desta forma, a intenção, aqui, é analisar as estratégias que 

Rabelais emprega em 'O quarto livro dos fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel', refletindo, 

principalmente, sobre o diálogo que o escritor manteve com o universo grego, com autores, 

como, por exemplo, Galeno, Plutarco, Pausânias, Heródoto. 

 

Relações entre Literatura e Pintura: a Arte Galante em Minas Gerais 

no século XVIII  

Marcos Horácio Gomes Dias (USJT)  

Em várias igrejas barrocas e casas mineiras do século XVIII podemos encontrar pinturas que 

representam parábolas e passagens bíblicas com personagens em trajes de corte e atos 
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cavalheirescos em meio a cenas pastoris e campestres como aquelas representadas por autores 

como Tomás Antônio Gonzaga, Claudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Para o estudo 

dessa iconografia, a literatura árcade oferece ao pesquisador uma possibilidade única em sua 

análise. A realidade social dos autores por meio de sua posição ideológica, pela forma como a 

obra é composta e pelos gestos e atitudes que os personagens apresentam, levando em 

consideração a sua posição dentro da narrativa e o universo mental que estão inseridos, 

possibilitam o entendimento dos personagens e atitudes que se encontram nessas pinturas. 

Propomos analisar a relação entre a pintura e a literatura da época pela óptica da história das 

mentalidades e do cotidiano, pois podemos perceber o passado por meio das formas simbólicas 

e das vozes dos diversos atores sociais que as obras enfatizam, notando que as personagens 

apresentam uma visão múltipla da cultura com várias maneiras de se estar no mundo. Tal 

conjuntura relativiza os conceitos tradicionais da disciplina histórica, repensando 

determinismos conceituais e observando nuances sociais diversas por meio das ações dos 

personagens, da paisagem e pelas metáforas apresentadas pela narrativa. O passado é discutido 

em outra perspectiva, construindo outra forma de análise e considerando como fontes históricas 

documentos que não são apenas os oficiais. A literatura torna-se um documento importante 

pelas ponderações que sugere e não pela estrita fidelidade com o mundo real, o que a torna mais 

abrangente e crítica. A adequação a um modelo de leitura pode incentivar a criação de um 

público modelo para as artes plásticas. Acreditamos que as pinturas com cenas de corte estejam 

escondidas nas nuances construídas pela literatura árcade. 

Os rumores na Roma Republicana: um estudo transdiciplinar 

Ygor Klain Belchior (USP) 

Para uma vasta literatura sociológica, produzida ao longo século XX, os rumores sempre foram 

entendidos como uma forma subalterna de comunicação, de “caráter não oficial”, como as 

fofocas rotineiras, que serviam tanto condutores de sociabilidade, como também para fomentar 

revoluções e convulsões sociais. Todavia, na Roma republicana do primeiro século antes da Era 

Comum, é possível perceber que os rumores funcionavam, de certa forma, como veículos 

“oficiais” de comunicação e também eram importantes na política de uma forma geral. Por 

exemplo, em Cícero, os rumores muitas vezes interferiam diretamente nos resultados das 

eleições, como a difamação de um candidato, e também na construção de uma imagem, a fama, 

que sacramentava uma personalidade política, como César. Sendo assim, este trabalho tem 

como objetivo estudar as cartas de Cícero, a partir da observação do papel dos rumores para um 

político que se sempre se mostrou interessado neles como uma forma de saber a opinião pública 

e assim pautar as suas decisões. Ao final, veremos como a opinião pública era importante 

quando lidamos com um contexto de guerras civis. 
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O BNCC e a História Antiga: debates e possibilidades 

Ana Lucia Santos Coelho (UFOP)  

O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão do projeto da BNCC e sua abordagem sobre 

a Idade Antiga, juntamente com uma análise do desenvolvimento das pesquisas em Antiguidade 

Clássica no Brasil. Para isso, apresentaremos as críticas e os debates acerca do BNCC, 

analisando o problema do abandono da História Antiga como objeto de reflexão e seu possível 

uso como elo de ligação com a realidade atual. 
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GT 16: Produção de materiais e recursos didáticos, presenciais e online, para 

o ensino de línguas estrangeiras. 

Coordenadora: Profa.Dra. Anelise Dutra (UFOP) 

 

18/10 – Sala 30 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) e suas contribuições 

para a educação na era digital 

Marcela Aparecida Toledo Milagres Duarte (Faculdade Dinâmica) 

 

No século XXI é notório o lugar de destaque que a tecnologia tem ocupado nas relações 

humanas. E no contexto da sala de aula não é diferente. Cada vez mais se faz necessário o 

engajamento de todos os atores do processo educacional às novas tecnologias, principalmente 

aquelas que podem ser utilizadas para tornar o processo educacional significativo para os 

alunos. O objetivo desse artigo é apresentar como a utilização da metodologia da Sala de Aula 

Invertida ou Flipped Classroom (Samz, Bergman, 2012) contribui de maneira significativa no 

processo de ensino e aprendizagem, tornando os conteúdos mais significativos e o tempo na 

sala de aula mais otimizado. Nessa proposta pedagógica, o conteúdo é criado pelo professor 

através de ferramentas tecnológicas diversas, ou ainda ele leva o aluno a se apropriar do 

conhecimento, criando seu próprio conteúdo com informações pesquisadas anteriormente em 

várias fontes on line. Neste cenário é importante lembrar também que, por estarem inseridos no 

contexto multimodal (Kress, 2003) e com todas suas implicações (sons, imagens, cores), os 

alunos devem estar inteirados do ambiente digital ao qual terão acesso para entrarem em contato 

com esse novo modelo pedagógico, ou seja, devem ser indivíduos familiarizados com as noções 

do que Kalantzis e Cope (2012) denominam multiletramentos e pelo letramento digital (Freitas, 

2010). 

 

Capacitação em serviço: ministrar aulas de Inglês Instrumental 

para colegas. Is it possible? Does it work?     

Maria da Conceição da Veiga Pessôa de Oliveira (IFBA) 

 

Exercer a tarefa de lecionar, apesar de ser fácil e agradável para a maioria dos professores, é 

também inquietante, na medida em que você se expõe como "ser que domina" determinado 
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conteúdo. Assumir a maestria de uma sala de aula, na qual os discentes são seus colegas de 

trabalho, é, sem dúvida, uma tarefa desafiadora.A experiência no ensino de uma Língua 

Estrangeira, em especial, Inglês para alunos dos cursos do Instituto Federal da Bahia – IFBA, 

campus de Salvador, sinaliza a necessidade de atender às demandas específicas de cada 

grupo/curso/turma. Nessa perspectiva, nasceu a inquietação e a motivação para produção de um 

material didático próprio. Um material vivo, real, que pudesse, inclusive, ser construído, aos 

poucos, durante o processo, respeitando os caminhos escolhidos pelos educandos. O processo 

de seleção/elaboração de material didático, em específico para o ensino de línguas estrangeiras, 

é influenciado por uma série de fatores: necessidade do público alvo, contexto, orientações e 

diretrizes da legislação vigente e/ou da instituição de ensino, escolhas do professor elaborador, 

custo de produção, dentre outras. Capacitação em serviço é viável e funciona. Podemos 

contribuir no processo de aprimoramento dos nossos colegas. Se houver a colaboração 

institucional para garantir a carga horária do docente: horas para estudo, elaboração de material 

didático e aula; liberação dos servidores discentes nos seus horários de trabalho, a 

disponibilidade do espaço físico e dos equipamentos e a reprodução do material didático 

elaborado. 

 

 

Diálogos possíveis: ESP e letramento sociointeracional crítico 

Luiz Fellipe Garcia Carneiro (UFRJ) 

Rocha (2012), tendo como base as premissas bakhtinianas, defende um ensino de língua inglesa 

público que trabalhe questões que se mostrem socialmente relevantes à luta por maior equidade, 

à promoção do protagonismo social, bem como à construção da cidadania crítica, de bases 

multiculturais. As questões levantadas pela autora objetivam desestabilizar visões tradicionais, 

orientadas por concepções monolíticas, e que compreendam a língua inglesa como parte de 

práticas sociais em que imperam a pluralidade de línguas e culturas e em que circulem 

simultaneamente uma multiplicidade de sentidos. Desse modo, a presente comunicação busca 

mostrar que é possível trabalhar as noções de “letramento sociointeracional crítico” (TILIO, 

2015:204) dentro da perspectiva do Inglês para Fins Específicos (cuja sigla em inglês é ESP), 

que muitas vezes é visto apenas como uma “abordagem totalmente pragmática, utilitária e, 

nesse sentido, não pode levar em conta o indivíduo como um todo.” (RAMOS, 2005:116-118) 

O material utilizado tem como foco os alunos do quarto semestre do curso de Alimentos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus 

Maracanã e será apresentado através da demonstração de como ele pode ser trabalhado pelo 

professor. Assim, busca-se, complementarmente, evidenciar que, conforme reconhece Rocha 

(2012), “(...) ser competente, (...), significa saber agir, de modo pleno e crítico, em práticas 

sociais diversas em que a língua-alvo se faça presente. (...) Ser competente em uma língua, sob 

perspectivas contemporâneas, é possuir proficiências múltiplas para a ação em diferentes 

contextos sociais” (p. 91). 
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Produção de Materiais para a Sala de Aula de Língua Inglesa: 

Gramática Discursiva e Ensino de Leitura e Escrita 

Mateus Emerson de Souza Miranda e Carlos Guedes (UFMG) 

Ana Larissa Adorno Marciotto (UFMG) 

Para o termo ‘produção de materiais’, tomamos por base a definição de LEFFA (2003) e de 

TOMLINSON (2001). Segundo os autores, a ‘produção de matérias’ deve ser vista como a 

construção de uma sequência de atividades, cujo objetivo é elaborar um instrumento de 

aprendizagem socialmente relevante e pedagogicamente eficiente (DUBIN & OLSHTAIN, 

1986). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar um repositório digital-impresso de 

tarefas de língua desenvolvido dentro do projeto “Produção de Materiais para a Sala de Aula 

de Língua Inglesa: Gramatica Discursiva e Ensino de Leitura e Escrita”, destinadas ao ensino 

de Inglês no Centro de Extensão da Faculdade de Letras (CENEX-FALE) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Este projeto tem como principal fundamentação o Ensino 

Baseado em Tarefas (EBT). Seguindo Ellis (2003), o EBT está centrado na ideia de que 

aspectos do mundo real devam emergir como objetivos sociais das tarefas propostas. Além 

disso, as tarefas precisam ter como base dados autênticos/reais da língua. Para isso, a 

metodologia inclui os seguintes passos: (a) realização de um levantamento de 

temas/necessidades por meio de consulta aos professores/estagiários do CENEX FALE Inglês; 

(b) seleção dos temas a serem abordados nas atividades propostas e leituras de apoio; (c) 

desenvolvimento das atividades e inserção destas em ambiente digital específico; (d) 

implementação do material produzido em sala; (e) avaliação do material pelo professor e pelo 

aluno. Desta forma, produzimos e consolidamos um espaço de formação em serviço para o 

aluno de Letras da FALE UFMG, com a oportunidade de desenvolver materiais didáticos, 

implementá-los e avaliá-los, de modo teoricamente informado e com a orientação de 

professores/pesquisadores da área de língua inglesa. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

Aplicando a Abordagem Baseada em Conteúdo no Ensino de Inglês: 

Dengue Fever and Aedes aegypti 

João Luiz Mazza Aranha Filho (UFOP)  

 

O estágio supervisionado é, teoricamente, a primeira oportunidade que o licenciando em língua 

inglesa tem de vivenciar seu objeto de estudo, metodologias de ensino, ambiente escolar, 

políticas públicas e avaliações interagindo dinamicamente. Portanto, é através do estágio que o 

licenciando inicia sua trajetória profissional e sua construção como educador. O presente 
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trabalho foi resultado do projeto de intervenção executado na Escola Estadual “Cônego Mauro 

de Faria”, Mariana/MG. Esse projeto é um dos requisitos para a conclusão da disciplina “Língua 

Inglesa: Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental 1”, da Universidade Federal de Ouro 

Preto. Como a dengue, transmitida pelo Aedes aegypti, é um grave problema de saúde pública 

no Brasil, o objetivo do projeto foi trabalhar aspectos epidemiológicos da doença e biológicos 

do vetor em inglês. Com isso, os alunos envolvidos no projeto, além de serem multiplicadores 

de conhecimento em relação à dengue e ao mosquito, puderam viver o inglês como parte do 

cotidiano. Para tal, trabalhou-se com o tema “Dengue Fever and Aedes aegypti” com os alunos 

dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Tempo Integral da escola supracitada, sob a perspectiva da 

Abordagem Baseada em Conteúdo. Cada turma teve um subtema, respectivamente “Symptoms 

of Dengue Fever”, “Dengue, Chikungunya and Zika”, “Fighting Aedes aegypti” e “Life Cycle 

of Aedes aegypti”. Inicialmente, foi empregado um questionário fechado aos alunos para se 

conhecer suas crenças sobre o inglês e seus conhecimentos prévios sobre os temas e subtemas. 

Posteriormente, foi ministrada uma palestra aos estudantes para muni-los de conteúdo. Todo o 

vocabulário em inglês necessário para a execução do projeto foi passado através do jogo “caça 

palavras”. Em seguida, cartazes em cartolina foram confeccionados e fixados nos murais da 

escola. O objetivo final será a confecção de panfletos informativos em inglês que serão 

disponibilizados para estrangeiros no Terminal Turístico de Mariana. 

 

 

Tecnologia e multiletramentos: impactos na formação do professor 

de língua estrangeira  

Isis Rodrigues Pordeus (UFMG) 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais informatizada, na qual somos diariamente 

convidados a mergulhar no mundo digital. A tecnologia da informação está cada vez mais 

próxima de cada um de nós. As estatísticas dão conta de que quase metade da população 

brasileira acessa e utiliza a Internet, seja por meio de computadores, tablets ou smartphones. O 

objetivo deste artigo é traçar um panorama da informatização no Brasil e delinear os impactos 

na formação do Professor de Língua Estrangeira. Inicialmente tecemos algumas considerações 

sobre a evolução do acesso à Internet no país, utilizando dados estatísticos. Em seguida, 

retomamos os resultados de um estudo realizado com 56 professores de Língua Estrangeira, 

que buscou investigar a) sua competência tecnológica para o uso dos recursos do computador 

e da Internet e, b) se e como esses professores utilizam o computador em suas aulas, bem como 

os principais recursos utilizados. As motivações para essa investigação têm origem em 

evidências colhidas ao longo da minha prática na área, de que existe uma grande assimetria 

relativamente à capacitação dos professores para inserir atividades que utilizem o computador 

e a Internet em suas aulas, mesmo quando a escola oferece condições adequadas para tal. 

Finalmente, a partir abordagem tridimensional do letramento, de Lankshear, Snyder e Green 

(2000), procuraremos estabelecer as implicações para a prática docente do Professor de LE, 
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diante das múltiplas oportunidades disponíveis na Internet para seleção e produção de materiais, 

e práticas em sala de aula.  

 

A crença de alunos do 6º e 7º anos sobre a exportação da cultura 

nacional: uma questão de identidade 

Allissa Perdigão Braga (UFOP) 

 

O trabalho tem como objetivo mostrar os resultados das atividades realizadas com os alunos 

dos 6º e 7º anos, participantes do programa ‘Escola Integrada’, da Escola Estadual Dom 

Benevides, em Mariana, Minas Gerais. O objetivo do trabalho foi analisar questões relacionadas 

às crenças dos alunos acerca do tipo de produto que o Brasil exporta e se há consumo efetivo 

de produtos brasileiros em outros países. Essa análise foi feita a partir da avaliação de uma 

pesquisa quantitativa, realizada por meio da aplicação de um questionário, onde os alunos 

responderam perguntas sobre a exportação de determinados produtos e itens que compõem o 

patrimônio cultural brasileiro. A maioria dos alunos participantes disse não acreditar que 

alimentos, roupas e produções artísticas desenvolvidos no Brasil despertem o interesse de 

outros países, a ponto desses sentirem a necessidade de importar produtos fabricados aqui. A 

partir daí, foi elaborada uma intervenção com o propósito de mostrar exemplos que iam contra 

essas crenças dos estudantes. Foram utilizados vídeos, fotos e objetos em realia a fim de que os 

alunos notassem e identificassem itens alvos de exportação. Ao fim, eles puderam notar que 

muitos desses itens são utilizados/consumidos por eles diariamente e fazem bastante sucesso 

por todo o mundo, rompendo com a ideia de que apenas produtos que vêm de fora do país é que 

têm qualidade ou que devem ser prestigiados. 

 

     

19/10 – Sala 30 Reuni 

SESSÃO 1: 13H30-15H  

“Pendant des années” de Anna Gavalda em sala de aula: uma 

orientação didático-reflexiva 

João Vicente (IFBA) 

Esta pesquisa apresenta as etapas de elaboração, aplicação, avaliação e nova aplicação de uma 

orientação didático-reflexiva para trabalho com o conto “Pendant des années” de da escritora 

francesa contemporânea Anna Gavalda em salas de aula de Francês como língua estrangeira 

(FLE). Partindo de princípios da pesquisa-ação foi elaborada uma orientação didático-reflexiva 

(ODR) que foi posta em prática em duas turmas da disciplina Prática do Francês Oral e Escrito 
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4, ambas na Universidade de Brasília. A ODR foi elaborada pelo Grupo de Didática de Língua 

e Literatura Estrangeira (GEDLLE - UnB) e tem como base as sequências didáticas de Dolz e 

Schneuwly. A atividade envolveu a escuta de áudio, leitura em voz alta, compreensão e 

interpretação, reflexão sobre possíveis intertextualidades e por fim a elaboração, por cada um/a 

dos/as participantes, de um diário reflexivo. Com base no desenvolvimento das aulas e nos 

diários elaborados pelas/os educandas/os foi possível reforçar as amplas possibilidades de 

trabalho com o conto contemporâneo em aulas de língua francesa para licenciandos/as. A 

narrativa contemporânea foi escolhida pelo vocabulário atual, estilo e estrutura marcados pela 

oralidade, o que a torna mais acessível se comparada aos clássicos. Os resultados apontam que 

a metodologia aplicada foi profícua, no entanto, evidenciou também que existe necessidade de 

adequações, especialmente no que se refere ao tempo em sala de aula para que os múltiplos 

aspectos da obra possam ser explorados de maneira mais ampla em suas potencialidades. 

 

O uso de Whisper Phones para aprendizagem e autonomia de língua 

adicional  

Lucienne de Castro Gomes (Prefeitura Municipal de BH) 

Neste trabalho apresentamos os resultados de um projeto de Pesquisa Ação desenvolvido 

durante o primeiro semestre nas aulas de inglês, em turmas de 5o e 6o anos do Ensino 

Fundamental, na rede pública de Belo Horizonte. O objetivo deste trabalho é apresentar as ações 

desenvolvidas em sala de aula, que incentivaram e desenvolveram as habilidades orais dos 

alunos em Língua Adicional (LA) e a compreensão escrita. Nosso aporte teórico-metodológico 

baseia-se na Pedagogia de Multiletramentos (KALANTZIS; COPE, 2012, 2013; DIAS, 2012) 

e nos gêneros textuais (SWALES, 1990; DOLZ, et al., 1998; DIAS, 2012; GOMES, 2015). O 

gênero textual escolhido foi a poesia. Ao apropriarem das características do gênero, os alunos 

realizaram atividades de escrita, reescrita e foram capazes de produzirem e publicarem suas 

próprias poesias. Nesta pesquisa utilizou-se o equipamento “Whisper phone” (telefone 

fonético), produzido pela professora, com o objetivo de colaborar com a consciência fonética 

do aluno, fluência na leitura e interpretação dos textos, colaborando também com sua 

autoavalição. O Whisper phone é utilizado para amplificar e transmitir a voz do aluno 

diretamente para seu ouvido. Ao ler a poesia através do equipamento, o leitor passa a ouvir ele 

mesmo de forma clara e sem interferência do ambiente externo, auxiliando-o ouvir, produzir e 

corrigir seus próprios erros. As poesias foram publicadas utilizando um aplicativo de e-book. 

Os resultados obtidos revelam que ao partir de suas experiências anteriores, os alunos tiveram 

a oportunidade de utilizar os “whispers phones” para desenvolver a leitura, a produção oral, a 

fluência e a pronúncia, assim como a compreensão escrita e oral, além de incentivar e colaborar 

com a autonomia e a concentração em turmas numerosas.  

 



 

229 

 

O ensino de Inglês e a perspectiva fraseológica da língua: uma 

proposta de atividades baseadas em corpus 

Annallena de Souza Guedes (UFMG/IFBA)  

Diversos estudos (ALTENBERG & GRANGER, 2001; HYLAND & MILTON, 1997; 

PAQUOT, 2008) têm mostrado que há uma diferença considerável entre os aspectos 

característicos de usos fraseológicos utilizados na escrita dos estudantes quando comparados à 

escrita de falantes nativos do inglês. Uma importante contribuição dos estudos baseados em 

corpus reside, justamente, nos estudos da fraseologia. Neste viés, as palavras não ocorrem 

aleatoriamente na língua (HUNSTON, 2009), contrariando a ideia de palavras como unidades 

individuais e isoladas e, textos que funcionam como conjunto de frases superpostas. Em outras 

palavras, ver a língua a partir de uma perspectiva fraseológica significa rejeitar a visão 

tradicional de léxico e gramática como entidades separadas, o que pode contribuir para uma 

visão mais abrangente do uso linguístico de aprendizes de língua adicional (MARTINEZ & 

SCHIMTT, 2012). Considerando estas questões e, entendendo que os corpora de falantes 

nativos podem ser usados como materiais de ensino e aprendizagem de línguas (ASTON, 1997; 

ASTON et al., 2004), este trabalho busca apresentar, discutir e analisar duas propostas de 

atividades baseadas em um corpus de falantes nativos de inglês (COCA). Desse modo, 

acreditamos ser relevante o conhecimento e o trabalho o professor com um corpus 

representativo do inglês, que evidencie as conexões fraseológicas, aqui mais especificamente, 

as colocações, bem como o possibilite o preparo de materiais didáticos adequados e 

intervenções pedagógicas mais eficientes em suas aulas de inglês. 

 

Conectando a fala: tarefas com ferramentas digitais para o 

desenvolvimento de habilidades orais em inglês 

Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG) 

Vera Menezes de Oliveira e Paiva (UFMG) 

Este trabalho apresenta resultados do uso de tecnologias de voz para a criação e implementação 

de atividades on-line, mediadas por computador, com o objetivo de desenvolver compreensão 

e produção oral em inglês. O desenvolvimento do material teve como base teórica o 

conectivismo proposto por Siemens (2003, 2006) que concebe a aprendizagem como algo que 

acontece de forma distribuída, dentro de uma rede social, intensificado pela tecnologia. O 

material foi pilotado em duas turmas da graduação em Letras da UFMG no primeiro semestre 

de 2016. Com base em Siemens (2003), o design das atividades procurou oferecer atividades 

inovadoras e proporcionar experiências de aprendizagem integradas à vida real dos aprendizes. 

Mostraremos como o ambiente virtual de aprendizagem em questão configura-se como uma 

comunidade pautada pela ecologia da aprendizagem e destacaremos como as tarefas e 

elementos do curso refletem princípios do conectivismo. O feedback dos estudantes revelou 
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que eles reconheceram a inovação do projeto, tanto em relação à concepção como às tarefas e 

ferramentas utilizadas no curso. Além disso, foi possível perceber que a experiência 

ressignificou as maneiras de aprender e ensinar inglês dos alunos. 

 

SESSÃO 2: 15H30-17H 

 

Explorando corpus no ensino de língua grega antiga: keywords e 

treebank 

Michel Ferreira dos Reis (UNESP) 

Tendo surgida no início do século 20, a Linguística de Corpus focou o ensino de línguas 

estrangeiras modernas, como o trabalho de Thorndike (1921) de língua inglesa. Em relação às 

línguas históricas, temos a obra de Diederich (1939) listando as 300 palavras mais frequentes 

de uma antologia de língua latina, e o trabalho de Meyer e Steinthal (1993) que formam um 

vocabulário fundamental e construtivo de língua grega também baseado em frequência. Mais 

recente, o trabalho de corpus em conjunto com a linguística computacional tem proporcionado 

vários projetos na área de línguas clássicas, na interface das Humanidades Digitais 

(FERREIRA, 2015). Desse modo, esta apresentação tem o objetivo de apresentar um estudo de 

keywords (palavras-chave) em "Héracles", de Eurípides, e uma análise por meio de treebank de 

dependência de grego antigo (BAMMAN & CRANE, 2008) para a construção de um corpus 

com fins didáticos. Para a extração de keywords, houve a compilação de um corpus de estudo, 

a obra Héracles, e de um corpus de referência, constituído pelas 18 obras de Eurípides. A 

escolha por extrair palavras-chave é de que elas podem tanto revelar temas de um texto 

(PHILLIPS, 1989; SCOTT & TRIBBLE, 2006; BONDI, 2010) bem como indícios de um estilo 

(SCOTT & TRIBBLE, 2006), e a anotação em treebank demonstra as relações morfossintáticas 

e semânticas das palavras na sentença. Assim, no processo de ensino de línguas as keywords 

podem trazer as palavras mais significativas do conteúdo de maneira estruturada e o treebank 

foca a exploração de elementos gramaticais complexos (BAMMAN & CRANE, 2010) por parte 

dos aprendizes.  
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Uso de ferramentas digitais para o ensino de Língua Inglesa 

Marilane de Abreu Lima Miranda (E. E. Professor Cândido Gomes) 

O presente trabalho analisa o corpus coletado à luz das características dos sistemas complexos, 

tendo por foco a autonomia dos alunos, no desenvolvimento das habilidades orais, usando 

tecnologias digitais em seu processo de aprendizagem. Analisei narrativas escritas por cada um 

dos 28 (vinte e oito) alunos, na faixa etária média de 13 (treze) anos, em 2 (dois) momentos – 

o inicial e o final da pesquisa. Os resultados apontam que a integração de tecnologias digitais 

no contexto de desenvolvimento de habilidades orais em língua inglesa promove oportunidades 

para o aprendiz fazer escolhas, gerenciar, refletir e avaliar seu processo de aprendizagem. Mais 

ainda, o uso de ferramentas digitais na sala de aula de línguas propicia dinâmicas como 

interações aluno-máquina e entre pares, com colaboração em grupos, fomentando 

aprendizagem e autoconfiança; enfim, favorece o surgimento de atitudes que, juntas, promovem 

o desenvolvimento da autonomia. 

 

O papel das imagens no ensino de inglês para a promoção do 

letramento literário e crítico 

Caroline Martins dos Santos (Cefet) 

O ensino de língua inglesa nas escolas públicas tem sido muito discutido a partir dos 

documentos oficias que propõem o ensino crítico e a formação do cidadão, como proposto nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (BRASIL, 2006). Alguns trabalhos 

discutem a importância da literatura para o ensino de língua estrangeira (LE), além de outros 

fatores que contribuem para a formação crítica do indivíduo (FESTINO, 2011; LOURENÇO, 

2011; WIELEVICKI, 2013; XAVIER, 2014). Porém, a escola pública brasileira apenas oferece 

espaço à literatura para o ensino de língua portuguesa, e a língua estrangeira se ocupa apenas 

do aspecto linguístico (BRASIL, 2006). O presente trabalho propõe investigar o espaço que a 

literatura pode obter na sala de aula de língua estrangeira na escola pública, a partir de três 

atividades aplicadas a trinta alunos da rede municipal de Belo Horizonte. As atividades foram 

analisadas a partir das perspectivas dos alunos e da professora participante, através de 

observação das aulas, entrevistas, questionários e análise das respostas dos alunos nas 

atividades. Diante disso, foi possível observar que, além da oportunidade de trabalhar o aspecto 

linguístico no texto literário, também estão presentes oportunidades de promover o letramento 

crítico (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001; McLAUGHLIN; DeVOOGD, 2004), com 

o auxílio do texto imagético, à medida que os textos de literatura de expressão inglesa podem 

funcionar como brechas (DUBOC, 2012) para o letramento crítico. 
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O ensino de inglês através do uso das novas tecnologias: percepções 

de alunos e professores sobre a aprendizagem através de materiais 

diversos 

Danielle Carolina da Silva Guerra (CEFET-MG) 

Marcia Moura Onofre de Morais (Secretaria de Educação de Contagem) 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias tem trazido novos desafios para os professores e 

alunos das escolas públicas brasileiras. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM, BRASIL, 2006), em seu caderno sobre linguagens e suas tecnologias, sugerem que o 

ensino de língua estrangeira seja feito através do suporte das novas tecnologias e do uso de 

atividades pautadas nas teorias de novos letramentos (SOARES, 2006). De acordo com 

Lankshear e Knobel (2003), a tecnologia tornou-se quase que onipresente em nossas vidas. No 

entanto, muitos são os desafios enfrentados tanto por professores quanto por alunos. Nessa 

perspectiva, este trabalho objetiva analisar as reflexões dos participantes acerca de suas 

experiências com materiais diversos em sala de aula, e suas percepções de como o uso de 

diferentes materiais afetou o processo de ensino e aprendizagem. Assim, este trabalho busca 

compreender a evolução dos conceitos de tecnologia através dos anos, a importância do uso das 

novas tecnologias para o desenvolvimento da cidadania na escola e a educação do aluno cidadão 

através do uso das novas tecnologias digitais nas aulas de inglês como língua estrangeira. Desta 

maneira, intenciona-se fazer desses desafios os instrumentos para a formação de aprendizes 

conscientes do poder oferecido a eles através do uso adequado dessas novas tecnologias. Como 

suporte teórico esse estudo baseou-se nas concepções de Soares (2006), Lankshear e Knobel 

(2003), Araújo (2013), entre outros.  
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