


SELAC - Seminário de Literatura e Arte Contemporânea

O presente Caderno de Resumos se refere aos debates realizados durante as Sessões de
Comunicações Coordenadas do Seminário de Literatura e Arte Contemporânea (SELAC). O
SELAC é um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), à
Faculdade de Comunicação, Artes e Letras(FACALE) e ao Programa de Pós-graduação
Mestrado em Letras (PPGL) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). O
evento é organizado pelo Grupo de Estudo InterArtes desde 2016 e se tornou uma
ampliação das discussões desenvolvidas pelos docentes e pelos discentes do projeto de
pesquisa “Literatura e Outras Artes”.

A quarta edição do SELAC aconteceu no período de 24 a 27 de abril de 2019, na Cidade
Universitária, onde está localizada a Unidade II, da UFGD e a Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul (UEMS). A abertura do evento foi também a Aula Magna do Programa
de Pós-graduação Mestrado em Letras, Turma de 2019, da FACALE. As mesas-redondas e as
sessões de comunicações coordenadas contemplaram temáticas variadas envolvendo a
Literatura, a História, a Filosofia, as Artes e suas práticas pedagógicas. A programação
contou, ainda, com uma Feira Interartística, um Sarau “Entre Artes” e um espetáculo teatral
com o poeta Emannuel Marinho, realizado no Sucata Cultural.

A proposta do evento é estabelecer um diálogo entre pesquisadores, a comunidade
acadêmica das universidades (federal, estadual e privada) e as escolas estaduais e municipais
de Dourados. Dentre os objetivos do seminário estão fomentar e aprofundar as reflexões
acerca da relação entre a Literatura e as outras artes, bem como estimular práticas
pedagógicas inovadoras, tendo em vista o contexto específico de inserção das pesquisas
locais e os novos desafios impostos por contextos midiáticos, semióticos, culturais e
artísticos complexos.

As atividades intelectuais e artísticas do SELAC contribuem para o refinamento do senso
crítico e estético dos professores e dos acadêmicos participantes. Trata-se de conectar esses
profissionais às várias linguagens artísticas com o fito de gerar novas oportunidades de
significação das produções artísticas clássicas e de nosso tempo. A meta do SELAC é o
fortalecimento institucional da FACALE como um espaço oficial e permanente de
agrupamento, organização e difusão de conhecimentos, reflexões e pesquisas nos campos da
Letras, Literatura, Artes, Linguística, Educação, entre outros. Boa leitura!

Prof. Dr. Paulo Custódio de Oliveira

Coordenador do Grupo de Estudo InterArtes

Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
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Organização geral:

Paulo Custódio de Oliveira (Coordenador)

Adrieli A. Svinar de Oliveira

Christiane Silveira Batista

Evelin Gomes da Silva

Gregório Foganholi Dantas

Leoné Astride Barzotto

Izadora Fernanda Reichert Rodrigues 

Mirella Rodrigues Flores

Monitoria/Acadêmicos: 

Adriane Aparecida de Souza Mahl

Ivie Anne Silva

Janete Ajala

Jessica Viana Barone

João Vitor de Oliveira

Marcelo Salapata

Nayane de Abreu Schamberlain

Roberto Carlos Correia e Silva

Apoio:

Programa de Pós-graduação Mestrado em Letras (FACALE)

Coordenação de Graduação em Letras (UEMS e UFGD)

Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX/UFGD)

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Parceiros:

Associação Sabores do Cerrado
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SUMÁRIO

1. A CELEBRAÇÃO DA VIRGEM: UM DIÁLOGO ENTRE A FRONTEIRA DE

CORUMBÁ/BR E PUERTO QUIJARRO/BO

Gesliane Sara Vieira Chaves (UFGD)

2. A COSTURA DAS PARTES: VICTOR FRANKENSTEIN, NA LITERATURA E

NA TELEVISÃO

Maria Elisa Rodrigues Moreira (UFMT)

3. A COSTURA SEMIÓTICA PSICANALÍTICA DO SUJEITO

Cyntia Thais Gnoatto Sguario e Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi (UFGD)

4. A DISTOPIA COMO TRAVESSIA DO NIILISMO EM SOBREVIVENTES E

CLUBE DA LUTA DE CHUCK PALAHNIUCK

Geovano Moreira Chaves (IFMS/UFGD)

5. A ESCRITORA MAIS PROIBIDA DO BRASIL EM COPACABANA POSTO 6 –

A MADRASTA (1972) E MARCELLINA (1980)

Izadora Fernanda Reichert Rodrigues (UFGD)

6. A FRAGMENTAÇÃO DO SER E A CONDIÇÃO FEMININA EM DOIS

POEMAS DE CECÍLIA MEIRELES

Ágatha Martins Avila e Volmir Cardoso (UEMS-UUCG)

7. A FUNÇÃO DA LITERATURA NO SÉCULO XVI: O FAUSTO DE

CHRISTOPHER MARLOWE

Giovana Eloá Mantovani Mulza (UEM)

8. A HERANÇA DE AUSCHWITZ EM DIÁRIO DA QUEDA, DE MICHEL LAUB

Giovana dos Santos Lopes (UPM)

9. A INDEPENDÊNCIA DA PRINCESA

Margarida Stefane Pedroso (FACEQ)

10. A LITERATURA INDÍGENA INFANTOJUVENIL NO CONTEXTO

ESCOLAR

Janete Ajala da Silva e Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD/CEELLE)
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11. A MONTANHA MÁGICA – APONTAMENTOS SOBRE O PENSAMENTO

NIETZSCHIANO NO ROMANCE DE THOMAS MANN

Damião Duque de Farias (UFGD)

12. A MULHER BATISTA COMO SUJEITO COLONIZADO A PARTIR DOS

DISCURSOS N’O JORNAL BATISTA: A SEÇÃO “A FAMÍLIA” COMO

POSSIBILIDADE DE FONTE

Marcela Prenda Teixeira (PPGH/UFGD)

13. A PSICOLOGIA DOS AFETOS NOS ESCRITOS DE NIETZSCHE

José Roberto Barcos Martinez (GENie/UFGD)

14. A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE CAMAPUÃ-MS NA OBRA POÉTICA

DE APARECIDO ALVES MACHADO

Erick Vinicius Mathias Leite e Altamir Botoso (UEMS)

15. AMERICANAH: A FICÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO METONÍMICA DA

REALIDADE

Rafael Francisco Neves de Souza (UEMS) e Leoné Astride Barzotto (UFGD)

16. ANA PAULA MAIA: DE BASTARDOS E VIOLÊNCIAS SE FAZ UMA

TRAJETÓRIA LITERÁRIA

Karina Kristiane Vicelli (IFMS/EDUPI)

17. ANÁLISE SEMIÓTICA DA OBRA A MARCA DE UMA LÁGRIMA DE PEDRO

BANDEIRA

Virginia Jacinto Lima (UFGD)

18. ANTÍGONA E A DIMENSÃO TRÁGICA DA ÉTICA DA PSICANÁLISE

Rebecca Loise de Lucia Freire (PUC-SP/UFGD)

19. AONDE ESTOU NOS LIVROS DIDÁTICOS? O QUE AS IMAGENS NOS

DIZEM SOBRE A FIGURA DA MULHER

Marcela dos Santos Ortiz e Marcos Antônio Bessa-Oliveira (PROFEDUC, NAV(r)E -

UEMS
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20. APOLO DANÇA COM DIONISO: ARTE E VIDA EM NIETZSCHE

Isabel Cristina Jeronymo de Toledo, Clauzer Antonio Silveira de Toledo e Damião Duque

de Farias (GENie/UFGD)

21. ARTISTA EDUCADOR X ARTISTA CELEBRIDADE: QUAL A CONCEPÇÃO

DE ARTISTA NO ÂMBITO PROFISSIONAL E QUAIS OS FATORES

EXTERNOS DETRMINAM O RECONHECIMENTO DA MESMA PROFISSÃO

REALIZADA EM SUAS DIVERSAS VERTENTES

Ana Karolina Lannes e Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/NAV(r)E)

22. AS IDENTIDADES DA MULHER NEGRA NOS POEMAS DE NANCY

MOREJÓN

Cristian Paula Santana e Leoné Astride Barzotto (PPG-Letras/UFGD)

23. AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS PRESENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

RELATO DE UMA EXPERÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CEINF

DE PONTA PORÃ-MS

Celia Orteas de Oliveira e Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi (UFMS)

24. ASPECTOS DA LITERATURA MARGINAL NO CONTO O GRANDE

ASSALTO, DE FERRÉZ

Carla Cristina Zurutuza e Altamir Botoso (UEMS)

25 AUTOBIOGRAFIA, MIGRÂNCIA E COMUNIDADE EM THE HOUSE ON

MANGO STREET

Ueslei Alves de Oliveira e Leoné Astride Barzotto (UFGD)

26. BLADE RUNNER: DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA, CINEMA E

ANTROPOLOGIA SOB A ÓTICA DE DAVID LE BRETON

Ana Claudia Brida / PPGANT (UFGD)

27. BOQUITAS PINTADAS E SUA ADAPTAÇÃO PARA A NARRATIVA

GRÁFICA EM LA ARGENTINA EN PEDAZOS: UM ESTUDO DE DIÁLOGOS

Juan Ferreira Fiorini (UFMT/CAPES-FAPEMAT)
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28. CONHECIMENTO NA AÇÃO: IMPACTO DA PRIMEIRA OFICINA DO

PIBID 2018 COM ALUNAS DO CURSO DE PEDAGOGIA

Milton Valençuela (GEPEFE/UEMS)

29. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARTE DA GRANDE SAÚDE

Catia Paranhos Martins (UFGD)

30. CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UMA PRÁTICA DE ESTIMULAÇÃO DE

CONHECIMENTO E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇAO INFANTIL

Celia Ortegas de Oliveira e Lilian Raquel Miranda Guanes (UFMS)

31. CRESCER NAS MARGENS: MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL EM

EL CALLEJÓN OSCURO, DE SUSANA GERTOPÁN

Cynara Almeida Amaral (UFGD)

32. CUBA HOY: FICÇÃO E REALIDADE, MUDANÇAS E CONTINUIDADES EM

‘A TRANSPARÊNCIA DO TEMPO’ (LEONARDO PADURA)

Marcos Antonio da Silva (UFGD)

33. DA CARPINTARIA DA PALAVRA À CONSTRUÇÃO E (RE) CONSTRUÇÃO

DE SENTIDOS: UMA LEITURA DE NEKROPOLIS, DE ROBERTO ALVIM

Carla Forini Monteiro e Wagner Corsino Enedino (UFMS/CPTL)

34. DA CONTRACULTURA À MARGINALIDADE: UM ESTUDO COMPARADO

DAS (IN) DEFINIÇÕES DE AMOR NA OBRA SOBRE O AMOR, DE CHARLES

BUKOWSKI

Wesley da Silva Meira e Wagner Corsino Enedino (UFMS/CPTL)

35. DIALOGISM AND INTERTEXTUALITY: THE DISSONANT VOICES THAT

MAKE THE SONG FUNK MELÓDICO, BY CAETANO VELOSO

Noemi Marques de Carvalho e Paulo Gerson Rodrigues Stefanello (UEMS/Dourados)

36. DITADURA E PATRIARCADO: UM OLHAR PARA A PERSONAGEM INÊS,

DE TÂNIA JAMARDO FAILLACE

Glesyane Lopes R. do Nascimento (UFGD)
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37. DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO A PARTIR DA OBRA

SHAKESPEARIANA: OPHELIA MORTA? NÃO!

Braz Pinto Junior (NUNCENA/UFGD)

38. DRAMATURGIAS DE KARAÍ – A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS

KAIOWÁ E GUARANI NO TEATRO FEITO POR NÃO INDÍGENAS

Júnia Cristina Pereira (UFGD/DINTER/UFBA)

39. É VÁLIDO REFERIR-SE À SÉTIMA ARTE SOMENTE COM PROJETOS DE

EXTENSÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES DENTRO DO ENSINO FORMAL

Miriam Isabel Parra e Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/NAV(r)E)

40. ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Milenne Biasotto (GEPPEF-UEMS/UFGD)

41. EXPERIMENTAÇÃO ESTÉTICA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA EM A

FESTA, DE IVAN ÂNGELO: DESMONTANDO A DITADURA

Bruno Rodrigues Soares Santos e Volmir Cardoso Pereira (UEMS)

42. GITA (1974): UM ESTUDO DE INTERTEXTUALIDADE NA CANÇÃO DE

RAUL SEIXAS

Adriane Aparecida de Souza Mahl (UFGD)

43. HISTÓRIA E LITERATURA: ENTRE DISSENSÕES E CONVERGÊNCIAS

João Otávio Duarte Farias (UFGD)

44. IDENTIDADE INDÍGENA NA LÍRICA DE MÁRCIA KAMBEBA E GRAÇA

GRAÚNA

Ana Claudia Duarte Mendes (UEMS)

45. IDENTIDADES FRAGMENTADAS E A PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE

Maria Aparecida de Barros (PPGL/UEL)

46. “ÍNDIO NIETZCHIANO”: RESISTÊNCIA À COLONIZAÇÃO E A

AFIRMAÇÃO DA VIDA

Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD)
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47. IRACEMA NO CINEMA: O MITO LITERÁRIO E A IDEOLOGIA

NACIONALISTA SOB TENSÃO NO CONTEXTO DA DITADURA MILITAR

BRASILEIRA

Emerson Torres da Silva e Volmir Cardoso Pereira (UEMS)

48. JOÃO CABRAL DE MELO NETO: NARRATIVA DO “POETA-

ENGENHEIRO” NA COLETÂNEA TERCEIRA FEIRA

Jorge Delmar da Rosa da Silva Junior e Renato Nésio Suttana (UFGD)

49. LA POESIA VENEZOLANA: HISTORIA, MUJER Y POLITICA

Rosana Iriani Daza de Garcia (UFGD)

50. LEITURA SILENCIOSA SUSTENTÁVEL: UM OLHAR SOBRE O

“HORÁRIO DA LEITURA”

João Vitor de Oliveira (PPG-Letras/UFGD)

51. LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO L1 E L2 E A LITERATURA

VISUAL EM UMA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA

Rosana de Fátima Janes Constâncio (UNIOESTE/EaD-UFGD) e Eliane Francisca Alves

da Silva Ochiuto (UNESP/EaD-UFGD)

52. LITERATURA E COMPARATISMO NO TEATRO CONTEMPORÂNEO

BRASILEIRO: FILIGRANAS DO DIREITO EM A PARTILHA, DE MIGUEL

FALABELLA

Jéssica Nágilla Hagemeyer e Wagner Corsino Enedino (PPG-Letras/UFMS-Três Lagoas)

53. LITERATURA INDÍGENA NO CONTEXTO ESCOLAR: UM ESTUDO NAS

OBRAS COMPLEMENTARES DO PNLD DE 2010 E 2013

Enilze de Souza Breguedo e Célia Regina Delácio Fernandes (CEELLE/UFGD)

54. MACKANDAL: DE ESCRAVO À MITO HAITIANO

Valéria Sales Menezes e Leoné Astride Barzotto (UFGD)
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55. “MEDIAÇÃO” TAMBÉM COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA:

POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE ARTE

Kelly Queiroz dos Santos e Marcos Antônio Bessa-Oliveira (PROFEDUC/NAV(r)E /

UEMS)

56. MEMÓRIAS DA VEDETE DA FAVELA: CADERNOS DE CAROLINA

MARIA DE JESUS

Flavieli Arguelho Vilarba, Dejair Dionísio e Leoné Astride Barzotto (UFGD)

57. MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA EM PERSPECTIVA: O ORIXÁ EXU NO

VIDEOCLIPE BLVESMAN DE BACO EXU DO BLUES

Renan da Silva Dalago e Altamir Botoso (UEMS-UUCG)

58. NÃO DEVORE MEU CORAÇÃO, O FILME. UMA ADAPTAÇÃO ENTRE A

FRONTEIRA DA FICÇÃO E NÃO-FICÇÃO

Fábia Campos Belo (UFMS)

59. O DESCORTINAR DOS SENTIMENTOS FEMININOS EM OUTROS JEITOS

DE USAR A BOCA (2016), DE RUPI KAUR

Thayssa Ajala Ferreira e Leoné Astride Barzotto (UFGD)

60. O DISCURSO SOBRE OS PAPÉIS SOCIAIS DOS GÊNEROS MASCULINO E

FEMININO APRESENTADAS NO LIVRO DIDÁTICO

Angélica da Silva Terra e Rita de Cássia Pacheco Limberti (UFGD)

61. O ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA ATRAVÉS DO CINEMA

Ana Carolina Pereira de Souza e Marcos Antônio Bessa-Oliveira (PROFEDUC /

NAV(r)E / UEMS)

62. O HUMOR E A PARÓDIA NA OBRA DE JOSÉ SARAMAGO: DO CÔMICO

À DESSACRALIZAÇÃO

Jéssica Viana Barone (UFGD)

63. O MALANDRO NO CONTO O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS, DE LIMA

BARRETO

Victória Nantes Marinho Adorno e Altamir Botoso (UEMS)
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64. O REVIDE LATINO-AMERICANO EM THE LADY MATADOR’S HOTEL

Gabriele Gomes e Leoné Astride Barzotto (UFGD)

65. OS JARGÕES NA FALA DOS MILITARES: UMA ABORDAGEM

FENOMENOLÓGICA

Daniel Nunes de Alencar e Miguél Eugenio Almeida (UEMS)

66. PEDAGOGIA DA CASA DE ENSAIO EM PROCESSO DE EXPERIMENTOS

ARTÍSTICOS EDUCACIONAIS: ENTRE ERROS E ACERTOS

Emily Ferreira Lucas e Marcos Antônio de Oliveira (NAV(r)E/UEMS)

67. PRÁTICA DE LEITURA NO ENSINO MÉDIO: A FORMAÇÃO DO LEITOR

CRÍTICO

Margarete Maria Soares Bin (UPF)

68. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: TRANSLINGUAGEM E INCLUSÃO NO

ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES SURDOS

Joice Gomes dos Santos, Celia Ortegas de Oliveira e Nelson Dias (UFMS)

69. PROJETO ARARAS: RESULTADOS DE UM PROJETO IMPULSIONADO

PELO CARÁTER HUMANIZADOR DAS ARTES

Joyce Alves (GEMED/Naviraí)

70. RITA LEE: UMAAUTOREPRESENTAÇÃO EM COR DE ROSA CHOQUE

Julianna de Lima Ortiz e José Alonso Tôrres Freire (UFMS/CPAQ)

71. SARAMBI NO TEKOHA: A VIDA-PALAVRA GUARANI COMO VONTADE

DE POTÊNCIA

Silvia Regina Gomes Miho (GENie/UFGD)

72. SOBRE DOIS CÃES, UMA CRIATURA E “A TRISTEZA EXTRAORDINÁRIA

DO LEOPARDO-DAS-NEVES”: UMA QUESTÃO FANTÁSTICA

Matheus Carlesso da Silva e Andre Rezende Benatti (UEMS)
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A CELEBRAÇÃO DA VIRGEM: UM DIÁLOGO ENTRE A FRONTEIRA DE 

CORUMBÁ/BR E PUERTO QUIJARRO/BO

Gesliane Sara Vieira Chaves (UFGD)

Programa de Pós-Graduação em Geografia

geise_sara@hotmail.com

RESUMO: Este resumo é fruto de um projeto de doutorado (2019-2023), aprovado pelo

Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, que

propõe analisar os territórios da celebração à Virgem de Copacabana entre a fronteira de

Corumbá/BR e Puerto Quijarro/BO, bem como o que eles contribuem para o entendimento

do modo como as sociedades fronteiriças se relacionam. O objetivo é compreender como

esses territórios religiosos favorecem as relações sociais, culturais e espaciais compostas de

aproximações e de afastamentos entre brasileiros e bolivianos. Para realização deste estudo

será desenvolvida uma pesquisa qualitativa, com metodologia descritiva e explicativa. Por

meio dessa abordagem, busca-se estudar a maneira como os fronteiriços vivenciam suas

celebrações religiosas e compreender a teia de significados delas. Para tanto, será realizado

um trabalho de campo, para observação, descrição e análise da referida celebração à Virgem

de Copacabana, perpassando suas preparações, seus rituais e seus festejos. Nesse período

serão colhidas as percepções dos devotos dessa manifestação religiosa, por meio de

entrevistas. Para além serão analisados registros imagéticos já existentes, como também os

produzidos pela pesquisa, demonstrando o envolvimento e a participação de brasileiros e de

bolivianos. A finalidade desta comunicação é dialogar o objeto da pesquisa: a celebração à

Virgem de Copacabana com os campos teóricos e metodológicos dos estudos culturais

(ALMEIDA, 2008; GEERTZ, 2008; HAERBAERT, 2006; HEIDRICH, 2016, MASSEY,

2008; WINKIN, 1998), que poderão vir a contribuir para a realização da investigação.

Palavras-chaves: Virgem de Copacabana; Fronteira; Território; Corumbá; Puerto Quijarro.



A COSTURA DAS PARTES: VICTOR FRANKENSTEIN, 

NA LITERATURA E NA TELEVISÃO

Maria Elisa Rodrigues Moreira (UFMT)

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem

elisarmoreira@gmail.com

RESUMO: Com tom sombrio, mesclando o terror e o sobrenatural, a série Penny Dreadful

(Showtime, 2014-2016) tem como eixo narrativo central a busca de Sir Malcom Murray por

sua filha, sequestrada por criaturas macabras, para o que conta com o auxílio de várias

personagens, dentre as quais destaca-se a protagonista da trama, sua assistente Vanessa Ives,

uma jovem misteriosa e atormentada. A série é um dos exemplos do processo de

complexificação narrativa que marca parte das produções televisivas contemporâneas, o qual

tem como uma de suas principais características a proposição de um diálogo aprofundado

com outras mídias e manifestações artísticas, como refletem Mario Carlón (2006), Jason

Mittell (2012, 2015), Alejandro Totaro (2014) e Rodrigo Seabra (2016). Em Penny Dreadful,

a relação com a literatura e o cinema evidencia-se tanto no enredo povoado por personagens

clássicos das narrativas inglesas do século XIX – Dorian Gray, Mina, Van Helsing, Dr. Jekyll

– quanto no apuro estético que conduz sua produção visual, tradicionalmente mais associado

ao cinema do que à televisão. Nessa perspectiva, minha proposta nesta comunicação é

investigar as estratégias narrativas de que a série se vale na construção de um de seus

personagens centrais, o Dr. Victor Frankenstein, buscando, a partir dele, estabelecer alguns

diálogos entre Penny Dreadful e o livro Frankenstein, de Mary Shelley. Para tanto, recorro

também a estudos teóricos relacionados à intermidialidade (CLÜVER, 1997, 2006; DINIZ,

2012), à linguagem cinematográfica (BAZIN, 2014; JULLIER, MARIE, 2012) e à teoria

literária, em especial aqueles que abordam a questão da personagem (ECO, 1994, 2013;

REIS, 2017; CANDIDO, 1970).

Palavras-chaves: Interartes; Complexificação narrativa; Séries televisivas; Frankenstein;

Penny Dreadful.
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A COSTURA SEMIÓTICA PSICANALÍTICA DO SUJEITO

Cyntia Thais Gnoatto Sguario (UFGD/ PPG-Letras) 

cyntia_thais@hotmail.com

Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi (UFGD)

PPG-Letras/PPG-Fronteiras e Direitos Humanos

gicelmatorchi@ufgd.edu.br

RESUMO: A identidade cultural é um conceito muito estudado nos últimos tempos, no

entanto, ela sempre existiu. Ou seja, desde os primórdios os homens se organizavam em

grupos sociais, os quais compartilhavam informações e identificações com seus membros.

Para entender a identidade cultural é necessário entender a constituição do Sujeito e seu

funcionamento, seu sistema psíquico e suas transformações através do tempo. Muitas são as

formas e teorias que tentam analisar estes enigmas, a semiótica e a psicanálise são duas delas,

as quais se entrelaçando são capazes de fornecer grandes progressos conceituais no sentido

do entendimento do sujeito em seu desenvolvimento. O significante lacaniano assim como o

signo semiótico peirceano só são passiveis de existir e advir ao pensamento humano a partir

da cultura ou psicanaliticamente falando do “Outro”. Neste campo cultural, outro importante

semioticista traz luz a este estudo, Yuri Lótman (1976), que com a semiótica da cultura,

tricota os saberes de Peirce (2005) e Lacan (1985). Neste sentido, é a partir da costura destas

teorias que este trabalho se entretela e neste alinhavar, apresenta como objetivo compreender

como se dá a constituição da identidade do sujeito, em especial do sujeito sul-mato-

grossense, através da semiótica peirceana e da psicanálise lacaniana, dentro do campo

cultural, explicitado pela semiótica lótmaniana. Para tanto, realizamos uma pesquisa

bibliográfica com base nas obras dos referidos autores, analisando a tríade do signo peirceano

e sua equivalência na tríade do funcionamento psíquico lacaniano onde o significante se

engendra e se é possível afirmar que é através desse movimento tricotômico de pensamento

que o sujeito constitui seu psiquismo dentro da cultura para desta forma podermos pensar a

constituição da identidade cultural do sujeito, especificamente, do sujeito sul-mato-grossense

usando como suporte para análise o livro Exercícios de Ser Criança (1999), de Manoel de

Barros.

Palavras-chaves: Semiótica; Psicanálise; Sujeito; Cultura.
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A DISTOPIA COMO TRAVESSIA DO NIILISMO EM SOBREVIVENTES E CLUBE 

DA LUTA DE CHUCK PALAHNIUCK

Geovano Moreira Chaves – IFMS/UFGD

Programa de Pós-Graduação em História - UFGD

geovanochaves@gmail.com

RESUMO: Com o advento de um sentimento de mundo que se convencionou a ser intitulado
como pós-modernidade, houve um presságio de que, entre outros sintomas sociais, ocorreria
o fim das metanarrativas históricas totalizantes e lineares que fomentaram explicações
globais e atribuíram sentidos a condição humana capazes de suprir a angústia existencial do
ser diante da complexidade da vida. Neste cenário, os romances Clube da Luta (1996) e
Sobreviventes (1999), de Chuck Palahniuck, nos revelam personagens desconectados destas
metanarrativas clássicas que se caracterizam nestas obras literárias pelas atuações
marginalizadas e autodestrutivas em relação a lógica de consumo e estilos de vidas
padronizados. As personagens transitam por um cenário em que o consumismo exacerbado
alterou significativamente as relações entre as pessoas ao relativizar crenças metafísicas,
causando transformações no modo de entender a moralidade e a percepção de mundo,
gerando novos sintomas e compreensões do “eu” em relação ao “outro” e do “eu” em relação
ao “mundo”. Os modelos nucleares de famílias, as religiões universalistas que apontam um
mundo melhor fora da vida física assim como as doutrinas políticas como destinos da
felicidade humana na terra não possuem mais lógicas em seus fundamentos e objetivos
conforme as trajetórias das personagens destes romances. As obras Clube da Luta (1996) e
Sobreviventes (1999) de Chuck Palahniuck apresentam enredos que destacam personagens
que arquitetam a narrativa partindo do ponto onde se inicia uma explicação não linear de
acontecimentos que as levaram a destruição de suas vidas ou do meio em que habitam, tendo
como pano de fundo sintomas do contexto de produção dos romances em que se debateram
com muita ênfase ideias de fins de sistemas e da própria História, gerando a sensação de
distopia como travessia do niilismo diante de grandes projetos de humanidade comum. Por
meio deste trabalho pretende-se debater a trajetória de suas personagens e a forma em que
elas são construídas diante de distopias que exemplificam a crise de valores da proclamada
pós-modernidade e ao mesmo passo apresentam sintomas que atravessam o sentimento
niilista atribuindo novos sentidos de existência em meio a sociedade de consumo e a novas
moralidades possíveis.

Palavras-chaves: Clube da Luta; Sobreviventes; Chuck Palahniuck.
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A ESCRITORA MAIS PROIBIDA DO BRASIL EM COPACABANA 

POSTO 6 – A MADRASTA (1972) E MARCELLINA (1980)

Izadora Fernanda Reichert Rodrigues (UFGD)

Programa de Pós-Graduação em Letras/Literatura

izareichert@hotmail.com 

RESUMO: Nessa comunicação, proponho reflexões acerca da minha pesquisa de mestrado,

em andamento, sobre a autora mais censurada da ditadura militar brasileira, Cassandra Rios.

De cunho bibliográfico, tenho como objetivo discutir a relação existente entre a censura, a

escrita de autoria feminina e os temas tabus como lesbianidade, casamento tradicional e

prostituição, tratados pela escritora paulista. Foi considerada também a primeira mulher a

vender um milhão de livros no Brasil. Escrevendo durante a ditadura militar, percebemos o

paradoxo entre os dois títulos destinados à autora: a mais censurada e a mais vendida. Dessa

forma, nesse trabalho, reflito também se a censura foi promotora de seus romances. Seguindo

nessa perspectiva, Cassandra, que ousou enfrentar a hegemonia da “literatura dos senhores”,

conforme visão crítica de Antônio Candido, teve suas obras proibidas sob a justificativa de

que se tratava de pornografia e porque feriam a moral e os bons costumes tão valorizados na

época. Ademais, é sabido que a fim de manter a homogeneidade das condutas e corpos, era

necessário frear qualquer projeto artístico questionador. A pesquisa se dá a partir da análise

dos romances Copacabana Posto 6 – A madrasta (1972), que nos traz a personagem Laura,

lésbica, apaixonada pela madrasta; e Marcellina (1980), com a protagonista Marcella,

transgressora e prostituta. Portanto, esse trabalho intenciona questionar os argumentos

censórios e defende a hipótese de que a repressão se deu devido ao fato de serem obras

escritas por uma mulher, com destaque para a homossexualidade feminina. Para embasar a

análise, dialogaremos com Sandra Reimão (1996; 2011; 2015), Douglas Attila Marcelino

(2006), Elódia Xavier (1991), Rita Terezinha Schimdt (1995), Foucault (1976; 1979), dentre

outros autores. O viés teórico escolhido vai tratar, portanto, da crítica feminista, da revisão do

cânone e da perspectiva da mulher lésbica.

Palavras-chaves: Cassandra Rios; Censura; Ditadura militar; Autoria feminina;
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A FRAGMENTAÇÃO DO SER E A CONDIÇÃO FEMININA

EM DOIS POEMAS DE CECÍLIA MEIRELES

Ágatha Martins Avila (UEMS-UUCG)

agathamartins66@gmail.com

Volmir Cardoso (UEMS-UUCG)

volmircardosop@gmail.com

RESUMO: Neste trabalho, faremos a análise de dois poemas de Cecília Meireles: “Prisão” e

“Mulher ao espelho”, buscando destacar como o tema da fragmentação do ser, tão caro à

poética da autora, se relaciona com o drama da condição feminina, no contexto histórico em

que ambos foram escritos. Nos poemas “Mulher ao espelho”, publicado no livro Mar

absoluto, em 1945, e em “Prisão”, datado de 1956 e publicado apenas em 1973 na obra

Poesias completas, por mais que Cecilia Meireles nunca tenha deixado explícito o levante de

uma bandeira feminista, é possível observar o modo como se articula a representação da

identidade feminina e sua falta de liberdade naquele contexto. Assim, o tema se conecta com

as reflexões filosóficas mais amplas da poética ceciliana, sobretudo a que aponta a constante

angústia do sujeito-lírico em ambos poemas, em sua busca por recuperar o ser e o sentido da

existência em meio ao caos da história e à efemeridade da vida. Interessa observar como as

imagens poéticas a princípio expressam essa busca existencialista aparentemente atemporal,

mas na verdade podem ser confrontadas com as questões sociais e culturais da época da

autora, sobretudo em relação a uma crítica da Modernidade e ao modelo patriarcal nela

implícito. Para tanto, nos valeremos da crítica cultural materialista (CEVASCO, 2010,

EAGLETON, 2011) para abordar a relação entre literatura e sociedade, bem como de estudos

sobre a representação do feminino na obra de Cecília Meireles (SILVA, 2009, DAL FARRA,

2006, OLIVEIRA, 2014), aliados ao estudo da estrutura formal dos poemas (CANDIDO,

2006).

Palavras-chaves: Crítica cultural materialista; Cecília Meireles; condição feminina.
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A FUNÇÃO DA LITERATURA NO SÉCULO XVI:

O FAUSTO DE CHRISTOPHER MARLOWE

Giovana Eloá Mantovani Mulza (UEM)

Laboratório de Estudos em Religiões e Religiosidades (LERR – UEM)

gio_mantovani@hotmail.com

RESUMO: Permanecemos inseridos em um contexto de crescente contestação da utilidade

das ciências humanas, quando a criticidade é continuamente substituída pelo pensamento

colonizado e conservador. Eventos que privilegiem a preeminência das humanidades

tornam-se imprescindíveis nessa conjuntura. Enquanto pesquisadores de História, compete-

nos evocar e proclamar a ampla importância do estudo do homem, em especial, do estudo do

homem no tempo. Afinal, a problematização do passado humano possui uma função:

humanizar a sociedade e dotá-la de uma memória. Neste trabalho, possuímos o objetivo de

contribuir para a maximização do conhecimento histórico, apresentando nossa pesquisa de

iniciação científica iniciada em 2018, a qual usufrui como fonte uma peça literária A História

Trágica do Doutor Fausto (1592), do inglês Christopher Marlowe (1564-1593). Conforme

reivindicou o historiador Marc Bloch (2005) e, de modo geral, a Revista Annales, fundada

em 1929, o diálogo da História com as outras disciplinas deve constituir em uma tarefa

constante do historiador. A interdisciplinaridade deve, portanto, ser um ideal de todas as

ciências. Assim, empregaremos um documento literário para nos auxiliar no estudo da

Inglaterra do século XVI, especialmente para compreender a função social da literatura em

tal período. Afinal, Christopher Marlowe comungava de um intento ao escrever sua peça:

advertir os ingleses sobre os perigos que o homem moderno poderia representar. Para tal

intento, fundamentar-nos-emos no arcabouço teórico-metodológico proveniente da Crítica

Literária, da História das Ideias e da História da Literatura, usufruindo de suas principais

contribuições. Não objetivamos sanar as discussões acerca da temática, mas contribuir para

sua visibilidade na academia brasileira.

Palavras-chaves: História; Literatura; Fausto de Marlowe.
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A HERANÇA DE AUSCHWITZ EM DIÁRIO DA QUEDA, DE MICHEL LAUB

Giovana dos Santos Lopes (UPM)

giovanagds@yahoo.com.br

RESUMO: A memória histórica que cerceia os acontecimentos de horror, ocorridos em

Auschwitz, está muito presente em Diário da queda, do escritor Michel Laub. Essa tragédia

de conhecimento histórico mundial é utilizada como mola propulsora aos questionamentos e

inquietações de seus personagens, acerca da vida, em tempos diferentes, que decidiram

seguir. Tal recurso é retratado como pano de fundo numa história enriquecida por memórias

descritas em três gerações: avô, pai e filho que permeiam um círculo de dores enclausuradas

pelas lembranças de Auschwitz. Esses três homens sofrem as sequelas causadas pelo campo

de concentração em que esteve o avô do narrador, descritas numa narrativa não linear, com

cronologias muito bem misturadas, mas totalmente entrelaçadas. As memórias são descritas

por meio de diários do avô, assim como a própria escrita do narrador que oferece ao leitor a

construção de um romance memorialístico. Além, da sombra causada por Auschwitz, esse

personagem busca na memória as vivências ocorridas na infância, sobretudo na adolescência,

para explicar o presente, que ocorre na vida adulta. Amor, sofrimento, ódio, esperança,

arrependimento, assim como judaísmo e discriminação são temas caros neste romance de

Laub, expressos pelo personagem em tom confessional, o que sugere, ainda, o título da obra.

Para tanto, este trabalho se respalda nas discussões teóricas acerca da história (metaficção

historiográfica), da memória, assim como o curso tomado por elas nas questões da

construção fragmentada da identidade do indivíduo pós-moderno. Os estudos de Stuart Hall,

Karl Erik Schøllhammer, e Linda Hutcheon serão o arcabouço teórico utilizado para esta

análise.

Palavras-chave: Auschwitz, memória, história, ficção.
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A INDEPENDÊNCIA DA PRINCESA 

Margarida Stefane Pedroso (FACEQ)

stefanepedroso@gmail.com

RESUMO: A apresentação se propõe a utilizar um artigo científico escrito por Ana Maria

Rodrigues da Silva Souza, Margarida Stefane Pedroso, Maria Elena Fontes, Natália de Jesus

Santos e Isaac Puig Prado, no ano de 2016, feito com o intuito de correlacionar a evolução

das princesas da Disney com a evolução feminina na sociedade brasileira. Os contos de fadas

geralmente trazem cenas de um cotidiano acompanhado de efeitos especiais, magia e

encantamentos que tornam as histórias mais interessantes. Com uma das maiores produtoras,

a Disney, que movimenta bilhões de dólares, consegue alcançar lares na maior parte do

mundo, o que possibilita a difusão de seus filmes, principalmente, os com a temática de

princesas, que abrangem vários aspectos da sociedade e, essencialmente, o papel feminino.

Mas será que, realmente, a evolução das princesas das animações acompanha a evolução da

mulher brasileira? Todas as princesas possuem um estereótipo com algumas características

em comum, porém cada uma tem seu prisma em relação à vida e mesmo que as condições

não permitam que façam suas escolhas, pequenos gestos mostram um pouco de sua

personalidade. Trazendo como ponto principal de apoio metodológico Simone de Beauvoir

(O Segundo Sexo, 1967), Léa Elisa Silingowschi Calil (Direito do trabalho da mulher: a

questão da igualdade jurídica ante a desigualdade fática, 2007), Zélia Maria Mendes Biasoli

Alves (Continuidades e Rupturas no Papel da Mulher Brasileira no Século XX, 2000),

Fernanda Cabanez Breder (Feminismo e Príncipes Encantados: a representação feminina

nos filmes de princesa da Disney, 2013), entre outros, o propósito a que se presta o trabalho é

analisar se há correlação entre a evolução da independência em ambos os casos, ou seja, as

princesas da Disney e a mulher brasileira, sem o intuito de fazer julgamentos, mas

promovendo uma avaliação comparativa com as características das princesas dos filmes

produzidos em caráter lúdico e de entretenimento voltado ao público infantil, principalmente,

para as meninas, que trazem em seu período de amadurecimento o sonho de se tornar uma

princesa ou ser igual a uma, com valores que vão do estético, passando pelo financeiro ou

idealizando o protético-afetivo em relação ao príncipe encantado.

Palavras-chaves: Princesa; Disney; Independência; Mulher.
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A LITERATURA INDÍGENA INFANTOJUVENIL NO CONTEXTO ESCOLAR

Janete Ajala da Silva (UFGD)

CEELLE - Centro de Estudos em Ensino, Leitura, Literatura e Escrita

janete_ajala@hotmail.com 

Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD/CEELLE)

celiafernandes@ufgd.edu.br 

RESUMO: Nesta comunicação será apresentado o projeto de dissertação de mestrado em

Letras que tem por objetivo estudar os modos de representação de personagens indígenas na

produção literária infantojuvenil brasileira contemporânea. Para trabalhar as questões

relacionadas aos povos indígenas no contexto escolar, pretende-se pesquisar as obras de uma

autora da Literatura Indígena – chamada também de Literatura Nativa; examinar a relação

entre o verbal e o visual; averiguar leis e portarias acerca da necessidade de se estudar a

temática indígena no ensino básico e, ainda, refletir sobre a importância dessa abordagem na

sala de aula. O corpus de análise é constituído por três obras da escritora indígena Eliane

Potiguara: A cura da Terra (2015); O coco que guardava a noite (2012); e O pássaro

encantado (2014). A seleção, somente, de autoria feminina indígena, se dá pelo fato de que a

temática indígena, de um modo geral, por muito tempo foi representada por escritores não

indígenas, habituados a um olhar colonizador – com certo convencionalismo, que retratam a

cultura indígena como inferior e estereotipada (BHABHA, 1992). Desse modo, esta pesquisa,

de caráter documental e bibliográfico, almeja uma análise aprofundada da temática, tendo em

vista que os estudos no campo da literatura infantojuvenil de autoria indígena é bastante

recente e esparso, e a Literatura Nativa ainda é algo novo, no acervo de obras que compõem

a Literatura Indígena. Ante o exposto, este projeto de mestrado busca, além de contribuir com

a ampliação dos estudos a respeito da Literatura Indígena infantojuvenil, divulgar a cultura e

a história escrita por autoras indígenas, diminuir preconceitos e estereótipos, ainda presentes

na sociedade e no contexto escolar, e incentivar a leitura dessas obras. Também espera

contribuir na formação de leitores multiculturais e plurais no âmbito escolar, para a

construção de uma sociedade inclusiva e, principalmente, justa. Para a análise das obras,

parte-se, prioritariamente, dos estudos de Bonin (2012), Bhabha (1992), Campbell (1990),

Candido (1995), Cassirer (1992), Chartier (1988), Eliade (1972), Fernandes (2017), Graúna

(2016), Hall (2016); (2015), Hollanda (2018), Jekupé (2009); (2013), Mundukuru (2014) e

Thiél (2012).

Palavras-chaves: Literatura infantojuvenil; Escritora indígena; Literatura Nativa; Personagens
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A MONTANHA MÁGICA – APONTAMENTOS SOBRE O PENSAMENTO 

NIETZSCHIANO NO ROMANCE DE THOMAS MANN

Prof. Dr. Damião Duque de Farias

RESUMO: Nossa apresentação será uma análise interpretativa do romance A Montanha

Mágica, de Thomas Mann. Trata-se de uma obra de referência na literatura contemporânea,

cuja fortuna crítica demonstra, dentre as qualidades do romance, a abertura para variadas

leituras perspectivas, elaboradas por diversos estudiosos, seja como um romance de formação

(Bildungsroman) ou como um romance sobre o tempo (Zeitroman), por exemplo. Nossa

leitura irá explorar noções que nos parecem estratégicas no romance e estabelecer pontes

entre as mesmas e o pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, considerando que em A

Montanha Mágica também expressa-se uma visão de mundo (Weltanschauung) – outra

tradição da cultura intelectual e artística alemã. Queremos expor tais relações a partir de um

ensaio de Thomas Mann, de 1929, escrito com o propósito de avaliar a contribuição de Freud

para o “espírito moderno”. Percebemos claramente, no ensaio, o contexto histórico, com o

qual T. Mann dialoga criticamente, ou seja, o período de plena ascensão dos movimentos

nazi-fascistas na Europa, ainda na aurora da grande crise que se irrompeu em fins da década

de 20. Em oposição política ao movimento de extrema direita, Mann mobiliza linhagens

culturais e artística importantes da cultura de lingua alemã. Dentre os autores contemplados

estão Hördelin, Schopenhaeur, Nietzsche e Freud. Nos parece que, no ensaio, embora o

proposto e expresso, por Mann, fosse enaltecer e homenagear o “pai da psicanálise”, o pano

de fundo é constituído pela filosofia nietzschiana, por meio de tentativas de superação das

tradições do cientificismo e do romantismo metafísico. Os mesmos embates filosóficos que

notamos formar o eixo condutor da auto-criação de Hans Castorp, personagem principal de A

Montanha Mágica.

Palavras-chaves: Literatura contemporânea; Friedrich Nietzsche; A Montanha Mágica.
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A MULHER BATISTA COMO SUJEITO COLONIZADO A PARTIR DOS 

DISCURSOS N’O JORNAL BATISTA: A SEÇÃO “A FAMÍLIA” COMO 

POSSIBILIDADE DE FONTE

Marcela Prenda Teixeira (PPGH/UFGD)

marcela.prenda@outlook.com

RESUMO: O Jornal Batista, um dos primeiros periódicos protestantes do Brasil, fundado

em 1901 e ainda em circulação, possui uma considerável viabilidade no que diz respeito ao

uso de seus textos no entrecruzamento entre os Estudos de Gênero e a História das Religiões.

Isso, pois, segundo a pesquisa de mestrado em andamento, a qual este resumo se resulta, os

discursos foram analisados partindo do pressuposto de que o texto institucional sagrado seja

autossuficiente, pois restringe e transforma as percepções de mundo, as opiniões políticas e

culturais, delineia objetivos de vida de acordo com a condição e corpo de seus leitores, mas,

principalmente, é tratado e age como propagador da verdade (única e absoluta), superando as

temáticas estritamente religiosas nos seus pronunciamentos. O teórico francês Michel

Foucault (1996) também nos auxilia quando escreve sobre o discurso e sua alienação pela

legitimidade, visto que é por meio dele que as verdades se materializam e são verbalizadas e

as doutrinas são difundidas. Dessa maneira, os textos da Seção “A Família” se fazem de

grande utilidade quando se busca discursos, fundamentados e admitidos pela Igreja Batista,

direcionados ao feminino, mas, além disso, se partimos da hipótese de que, apesar de grandes

restrições ou censuras, há sempre uma autonomia e uma perspectiva própria de quem escreve

também se encontram textos da percepção feminina sobre elas mesmas. As consequências da

relação entre a mídia religiosa e a vida pública e privada de uma mulher que se reconhece

dessa religião, pela forma como a primeira intervém na segunda, podem ser compreendidas

como uma violência simbólica, isso porque, se aplicarmos a definição de Pierre Bourdieu

(1989), percebemos que a mulher religiosa vivencia isso por dois vieses, afinal ela é

colonizada e dominada tanto pelo homem como pela religião que valida toda essa submissão.

Ou seja, dessa forma, entendem-se os discursos de autoria feminina como reflexo dessa

submissão e repressão institucionalizada, visto que são as mulheres que mais publicam nesse

segmento do jornal. Desse modo, propõem-se discutir acerca dos comportamentos

direcionados e restringidos às mulheres batistas: as formas de se portar (a mulher no

“mundo”), os papéis de “esposa” e “conselheira” (a mulher no “mundo” privado) e o lugar da

mulher na esfera religiosa (a mulher cristã).

Palavras-chaves: Igreja Batista; feminino; violência simbólica; submissão; repressão

institucionalizada.
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A PSICOLOGIA DOS AFETOS NOS ESCRITOS DE NIETZSCHE

José Roberto Barcos Martinez (UFGD)

GENie – Grupo de Estudos de Nietzsche 

dr.jrmartinez@gmail.com

RESUMO: Os escritos sobre psicologia do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900),

presentes nos aforismos e fragmentos póstumos, podem ser divididos genericamente em duas

partes: a) a “grande” psicologia, que envolve os escritos sobre o lugar e a importância da

psicologia, a vontade de poder como princípio de decifração dos fenômenos psicológicos e a

genealogia dos valores na ações humanas; b) a psicologia dos afetos ou fisiopsicologia, que

envolve a temática do corpo como elemento central na compreensão dos fenômenos

psicológicas do ser humano e dos modos de expressão da consciência como fenômeno

humano, além das maneiras de expressão dos instintos e das paixões, e da crítica das noções

de sujeito, de eu e de vontade. O objetivo do presente estudo é o de realizar um percurso

teórico sobre o importante tema dos afetos e das paixões na obra nietzscheana e explicitar os

aspectos mais relevantes de sua obra no que concerne a sua visão teórica psicológica, que

tanta influência exerceu em várias áreas da filosofia, da literatura, da ciência psicológica em

geral e da psicanálise freudiana em particular. Cabe ressaltar a influência de Nietzsche sobre

outros grandes autores da literatura de ficção e, dentre os filósofos, a influência sobre Michel

Foucault e a sua arqueologia do saber. A metodologia utilizada foi a análise de aforismos e

fragmentos ao longo de toda a sua produção intelectual e principalmente aquela que se refere

mais diretamente às grandes questões do ser humano ligadas aos sentimentos, afetos e

paixões, tais como o fenômeno do corpo enquanto “grande razão” e como “fio condutor” da

realidade psíquica, da vida dos instintos, as paixões humanas, o fenomenismo da consciência

e o mundo ficcional do sujeito, do ego (eu) e da vontade de poder.

Palavras-chaves: psicologia; consciência; paixões; afetos; vontade de poder.
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A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE CAMAPUÃ-MS NA OBRA POÉTICA DE 

APARECIDO ALVES MACHADO

Erick Vinicius Mathias Leite (UEMS)

erickvinicius346@gmail.com

Altamir Botoso (UEMS)

abotoso@uol.com.br

RESUMO: Este artigo visa identificar e analisar a representação do espaço em poemas de Aparecido

Alves Machado, bem como salientar a relação do poeta com as cidades retratadas em seus versos, em

particular, aquelas que se referem à cidade de Camapuã-MS. Diante disso, este estudo contribuirá para

a apresentação e discussão do autor em questão, sendo este alguém pouco conhecido e estudado nos

meios acadêmicos brasileiros, e igualmente, oferecer uma reflexão sobre sua única produção,

Cinderelas do Campo (1992). Para tanto, selecionamos alguns poemas dessa obra como corpus. O

referido poeta forma parte dos poucos representantes da arte literária em Camapuã-MS e apesar da

contemporaneidade de sua produção, escreve como um autêntico romântico. Utiliza da versificação,

rimas e estruturas tradicionais para projetar um genuíno retrato do povo, das paisagens, dos lugares e

costumes das cidades cantadas em sua obra. É evidente o preceito romântico nos poemas de Alves

Machado, tendo o verso, o metro e o ritmo em uma relação indissolúvel, esta dependência às formas

clássicas por um autor contemporâneo soa um tanto arcaica e retrógrada. Porém se formos partir das

ponderações sobre literatura de José Couto Vieira Pontes (1981), notaremos que há uma preservação

das propensões românticas mesmo após o término da escola literária, sendo seus valores ainda

cultivados por artistas até na contemporaneidade. Alves Machado na tentativa de traduzir as

manifestações de sua subjetividade ou extrair um significado metafórico, utiliza algumas palavras em

seus poemas como imagens ou símbolos. Esta relação com a linguagem e a poesia é abordada no

Estudo Analítico do Poema, de Antonio Candido (1993), onde o crítico alega que o poeta é brindado

de um “senso especial”, essa aptidão permite que o artista perscrute o significado das palavras a fim de

alcançar a tradução de suas expressões íntimas. Cabe ressaltar, de acordo com Gaston Bachelard

(2005), que comunicação de uma imagem singular é um ato de profunda significação ontológica,

portanto, ainda que o poeta se baseie em uma realidade empírica, deve-se relacionar a imagem poética

do espaço retratado a uma consciência criadora. Alves Machado canta em seus poemas as belezas

naturais e culturais de suas cidades, em especial Camapuã, com uma sensibilidade e lírica únicas que

tocam quem está familiarizado com as imagens representadas. Bachelard chama esse efeito causado

pela imagem de “poder poético”, o qual permite que o leitor reproduza a imagem de acordo com sua

própria subjetividade.

Palavras-chaves: Aparecido Alves Machado; Cinderelas do Campo; Literatura Brasileira; Poesia;

Cidade.
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AMERICANAH: A FICÇÃO COMO REPRESENTAÇÃO

METONÍMICA DA REALIDADE

Prof. Me. Rafael Francisco Neves de Souza (UEMS)

urafasouza@hotmail.com

Profa. Dra. Leoné Astride Barzotto (UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo compreender os fenômenos socioculturais

oriundos de um processo de imigração e o que os efeitos de tal processo causam nos

indivíduos que se lançam, voluntariamente ou não, ao desafio do deslocamento

contemporâneo, quer seja ele sob forma de diáspora, de exílio, de refúgio, ou deslocamento

de outra natureza motivadora. Por este prisma, o estudo tem como corpus de análise o

romance Americanah (2013), da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Para que o

objetivo possa ser alcançado, as personagens mais relevantes são estudadas, uma vez que

conseguem promover a denúncia da sua exploração enquanto imigrantes nos Estados Unidos

e na Inglaterra. Neste sentido, a metodologia do trabalho é de cunho bibliográfico, pois se

pautará na investigação de pesquisas acerca da imigração, dos estudos pós- coloniais e da

literatura que, atualmente, se dedica às questões que envolvem as mobilidades culturais.

Assim sendo, teóricos como Hall (2003), Bonnici (2005), Mignolo (2004), Canclini (2003),

Fanon (2008), Zolin (2009) e outros são estudados e contemplados no plano de sustentação

do debate teórico-literário desta comunicação, a fim de destacar como o sujeito

marginalizado consegue desenvolver e ampliar suas raízes culturais mesmo com a opressão

neocolonizadora. Pretende-se, assim, que essas correlações, identificadas no romance, as

quais são representações ficcionais metonímicas da realidade do sujeito imigrante, levem a

algumas considerações sobre a situação do sujeito marginalizado, guetizado, outremizado,

negro e imigrante em uma nação neoimperial como os Estados Unidos da América para,

neste contexto, expor a capacidade de resistência, revide e criação que surgem depois do

choque cultural.

Palavras-chaves: Americanah; Imigração; Pós-colonialismo; Estados Unidos da América;

Chimamanda Ngozi Adichie.
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ANA PAULA MAIA: DE BASTARDOS E VIOLÊNCIAS

SE FAZ UMA TRAJETÓRIA LITERÁRIA

Karina Kristiane Vicelli (IFMS/EDUPI)

karina.vicelli@ifms.edu.br

Resumo: O presente trabalho apresenta um recorte da tese Edgar Wilson: a personagem

errante de Ana Paula Maia. Compreende a apresentação da trajetória literária da escritora

Ana Paula Maia e apresenta parte da análise de suas obras que compõem o corpus da

pesquisa, dentre as principais: A guerra dos bastardos (2007), Entre rinhas de cachorros e

porcos abatidos (2009), Carvão Animal (2011), De gados e homens (2013), Assim na terra

como embaixo da terra (2017) e Enterre seus mortos (2018). A partir de uma personagem

comum a esses livros, Edgar Wilson, estabelecem-se relações entre a natureza, a forma e o

meio em que a literatura é articulada no início do século XXI. Ao seguirmos o percurso dessa

personagem, encontramos outros bastardos similares a ele, somados a inúmeros rastros de

violências, praticadas por essas personagens. A partir dos bastardos e das violências foram

pontuados os caracteres poético-narrativos de uma escritora que se consagra como

representante da literatura brasileira contemporânea, e, principalmente, como uma escritora

latino-americana, reconhecida internacionalmente. O trabalho está dividido nos seguintes

assuntos: a violência como fio condutor (leitmotiv) do projeto literário de Ana Paula Maia; o

pária de Poe; o nomadismo das personagens; e o trauma. Como referencial teórico, valemo-

nos, principalmente, das reflexões teóricas de Hannah Arendt, Antonio Candido, Jaime

Ginzburg, Schollhammer e Flora Sussekind. Seguir o percurso de Edgar Wilson pelas obras

nas quais atua, é montar o quebra-cabeça proposto pelo projeto estético da escritora,

remontando os passos de um bastardo, que imerso em violência, vaga castigado pelo mundo

contemporâneo.

Palavras-chaves: Ana Paula Maia; Personagem; Errância; Literatura Contemporânea;

Narrativas de Violência.
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ANÁLISE SEMIÓTICA DA OBRA A MARCA DE UMA LÁGRIMA 

DE PEDRO BANDEIRA

Virginia Jacinto Lima (UFGD)

vihlima@live.com

RESUMO: Com essa comunicação, apresentamos uma análise semiótica do livro infanto-juvenil

A marca de uma lágrima, publicado em 1985, obra do escritor brasileiro Pedro Bandeira. Nosso

objetivo foi realizar uma leitura interpretativa para compreender a construção dos efeitos de

sentido que são produzidos no texto analisado. Fazemos, ainda, uma breve discussão sobre o

discurso da beleza presente na obra. No percurso metodológico procuramos ler/interpretar o texto

por meio de um percurso gerativo do sentido postulado pela semiótica discursiva. Dessa maneira,

formamos considerações sobre os três níveis do percurso gerativo (fundamental, narrativo e

discursivo), fundamentados na Semiótica Greimasiana, abordada pelos autores brasileiros Barros

(2001), Barros (2005) e Fiorin (1999). Considerando que a semiótica pode ser entendida como

uma teoria que busca compreender/explicar os sentidos do texto pelo exame do seu plano de

conteúdo sob forma de um percurso gerativo, acreditamos que esse conhecimento seja uma

alternativa teórico-metodológica para a leitura do texto. Tal obra é um dos mais famosos

trabalhos do autor, uma adaptação do romance “Cyrano de Bergerac”, que recebeu o prêmio de

Melhor Livro Juvenil pela Associação Paulista de Críticos de Arteem 1986. Ainda é uma das

opções de professores de língua portuguesa como objeto de estudo em sala de aula. No entanto, o

livro já foi alvo de polêmica. Recentemente, pais de alunos de uma escola privada de Minas

Gerais fizeram um abaixo-assinado para que a obra fosse retirada do plano pedagógico da

instituição. A alegação foi de que o texto contém muito erotismo. A editora moderna,

responsável

responsável

pela publicação do livro, informou que a sexualidade presente no texto está

contextualizada no enredo da história da personagem principal, que vive a descoberta do

primeiro amor. Nesse contexto, a escolha de A marca de uma lágrima como objetivo de análise

desse trabalho, justifica-se pela importância de refletir acerca da construção do sentido produzido

numa das obras mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira, objeto de estudos de

adolescentes do ensino básico. Uma reflexão que se dá por meio da classificação dos elementos

que compõem a narrativa, esclarecendo, assim, as funções e relações desses elementos no

estabelecimento da significação. Esperamos, deste modo, que o estudo realizado contribua com

os estudos semióticos, bem como com a leitura/análise do livro em sala de aula, sendo, ainda, um

ponto de partida para análises mais profundas sobre o livro.

Palavras-chaves: Semiótica; Percurso gerativo; Literatura Infanto-juvenil; Práticas

educacionais.
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ANTÍGONA E A DIMENSÃO TRÁGICA DA ÉTICA DA PSICANÁLISE

Rebecca Loise de Lucia Freire (PUC-SP/UFGD)

Psicóloga, Psicanalista, Mestra em Psicologia Social (PUC-SP)

Graduanda em Artes Cênicas (UFGD)

rebecca.loise@gmail.com

RESUMO: Entre os anos 1959 e 1960, o psicanalista francês Jacques Lacan dedicou seu

seminário VII – A ética da psicanálise – para percorrer, como o título já sugere, o que

consistiria em dizer que a ética da psicanálise é a ética do desejo inconsciente. Na parte

intitulada “A dimensão trágica da experiência analítica: um comentário da Antígona de

Sófocles”, Lacan situa Antígona, personagem principal da peça homônima – de autoria de

Sófocles (497/496 a. C. – 406/407 a. C.) –, como a heroína trágica que representa a eticidade

do desejo de modo paradigmático. Com base no pensamento lacaniano, dentro do recorte

dessa época de seu ensino, este trabalho objetiva explanar teoricamente sobre o interesse da

psicanálise pela obra trágica em questão. Trata-se de uma pesquisa de natureza teórica e de

abordagem freudo-lacaniana. Além dos autores supracitados, outros comentadores da

psicanálise também serviram de base para a realização da presente discussão, a saber:

Antonio Teixeira (1999) em A estrutura trágica da ética em J. Lacan, Doris Rinaldi em Ética

e Desejo: da psicanálise em intenção à psicanálise em extensão (1997), Ingrid Vorsatz

(2013) em Antígona e a ética trágica da psicanálise e Marcelo Checchia (2011) em A

psicanálise como experiência moral e ética. A topologia e estrutura própria da experiência

analítica tem a perspectiva do Juízo final, no sentido de que a psicanálise escolhe como

padrão da revisão da ética a relação da ação do sujeito com o desejo – sempre de ordem

inconsciente – que o habita. A tragédia grega Antígona, assim, serviu de material para Lacan

introduzir o que concerne à ética da análise. A exploração desta temática permite a afirmação

de que a ética da psicanálise tem como um de seus paradoxos a inexistência de uma lei

universal que daria conta dos desejos de todos os homens ao sustentar a impossibilidade de

transformar as máximas de cada um em uma lei universal. Portanto, esta investigação visa

esclarecer de que maneira a decisão solitária de Antígona no enredo da peça grega contribui

para a compreensão da dimensão trágica contida na experiência analítica.

Palavras-chave: Psicanálise; Antígona; Tragédia grega; Ética; Desejo.
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AONDE ESTOU NOS LIVROS DIDÁTICOS? O QUE AS IMAGENS NOS DIZEM 

SOBRE A FIGURA DA MULHER

Marcela dos Santos Ortiz (UEMS/PROFEDUC)

NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas
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Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/PROFEDUC)
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marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: Este resumo apresenta uma proposta do ensino de ciências a alunos/as dos Anos

Iniciais da Educação Básica permeadas por questões de gênero a partir das ilustrações da figura

feminina nos livros didáticos. Os referenciais utilizados para a execução desta pesquisa foram:

Souza (2002), Hall (2016; 2006), Candau e Moreira (2013), Foucault (2000) entre outros. Diante

do atual momento em que o campo educacional vem sendo demarcado por tensões políticas,

cujos conteúdos relacionados à sexualidade e gênero têm sido reduzidos a doutrinação

ideológica, existem divergências acerca desses conteúdos e se os mesmos devem ou não ser

trabalhados pelos/as professores/as na sala de aula. O Conselho Nacional de Educação (CNE)

recentemente acatou a sugestão do Ministério da Educação (MEC) e excluiu da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), aprovada em 20 de dezembro de 2017, as questões relacionadas a

gênero e sexualidade, o que torna emergente a discussão para embasamento teórico por partes

dos docentes que, utilizando de revisão bibliográfica e ensaios embasados na prática, por meio da

interpretação de imagens nos livros didáticos, por exemplo, superem a máxima de que apenas o

sujeito do sexo masculino, fálico e branco seja capaz de produzir conhecimento. Para isso serão

apresentadas possibilidades para uma atuação docente que potencialize aos/às alunos/as

autonomia intelectual, cultural, artística, educacional e científica frente às ilustrações da mulher

no livro didático. É relevante dizer que o sujeito deva ser percebido como um ser que interage,

pensa e age sobre o mundo que o cerca desde o início de sua existência haja vista que esses estão

inseridos em uma determinada cultura e com ela estabelecem diálogos, construindo assim: sua

identidade, personalidade e fundamentalmente sua forma de visualizar e interpretar os fatos de

seu cotidiano. Além disso, é emergente que haja um exercício sobre (re)pensar acerca da

ocultação de todas as figuras que se diferem do padrão hegemônico – homem, branco, cristão e

fálico – incitando uma reflexão que não naturalize e legitime esses discursos em imagens. É

preciso problematizar a figura da mulher ilustrada no livro didático a fim de que esta não apenas

se encontre representada, mas que se estabeleça enquanto produtora de conhecimento científico.

Palavras-chaves: Cultura; Gênero; Mulheres.
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APOLO DANÇA COM DIONISO: ARTE E VIDA EM NIETZSCHE

Isabel Cristina Jeronymo de Toledo (UFGD)

GENie – Grupo de Estudos de Nietzsche 

isabeltoledo.psicologia@gmail.com

Clauzer Antonio Silveira de Toledo (GENie/UFGD) 
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Damião Duque de Farias (GENie/UFGD)

damiaofarias@ufgd.edu.br

RESUMO: A presente pesquisa visa compreender o pensamento trágico nos escritos do

filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900). De metodologia bibliográfica, tal estudo

explora os conceitos de “apolíneo” e “dionisíaco” na obra inaugural do jovem Nietzsche: “O

nascimento da tragédia” (1872). De acordo com o Dicionário Nietzsche (2016), elaborado

pelo GEN – Grupo de Estudos Nietzsche, coordenado pela Profa. Dra. Scarlett Marton,

pesquisadora da USP – Universidade de São Paulo, o apolíneo está ligado ao sonho;

enquanto o dionisíaco está ligado à embriaguez. “Nietzsche considera que o desenvolvimento

da arte e da mitologia gregas são o testemunho do jogo entre o dionisíaco e o apolíneo”

(MARTON, 2016, p. 119). Nas obras de maturidade, como “O crepúsculo dos ídolos”

(

(

1888

1888

),

),

Nietzsche deixa claro que não pretende fazer uma oposição entre as forças apolíneas

e as forças dionisíacas, considerando as duas como formas de embriaguez; mas, opõe Dioniso

a Sócrates. Nietzsche faz a crítica da racionalidade filosófica desde Sócrates, passando pela

crítica da modernidade, da ideia de verdade e da moral cristã. Deleuze, em “Nietzsche e a

filosofia” (1976), afirma que o pensamento trágico de Nietzsche vai apostar na afirmação de

toda dor e sofrimento inerente ao viver. O “trágico”, portanto, para Nietzsche, é uma forma

de pensamento sobre a existência, uma forma afirmativa de encarar o funcionamento da vida,

sem excluir ou moralizar o sofrer. Viviane Mosé, na obra “Nietzsche hoje” (2018), expõe que

a arte, para Nietzsche, não está relacionada apenas à criação estética humana ou ligada às

instituições de regulamentação artística. Arte e Vida em Nietzsche estão imbricadas na

“vontade de potência” de todos os organismos que vivem. Vida, para Nietzsche é luta, jogo

de forças em incessante movimento (MARTON, 2016). Nietzsche afirma a “potência do

falso” como valor de criação e manutenção da vida; e não “a verdade”. “Vivemos, graças ao

caráter superficial de nosso intelecto, numa ilusão perpétua: temos então para viver

necessidade da arte a cada instante” (NIETZSCHE, Fragmentos Póstumos, 1872).

Palavras-chaves: Nietzsche; dionisíaco; apolíneo; trágico.
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ARTISTA EDUCADOR X ARTISTA CELEBRIDADE: QUAL A CONCEPÇÃO DE 

ARTISTA NO ÂMBITO PROFISSIONAL E QUAIS OS FATORES EXTERNOS 

DETRMINAM O RECONHECIMENTO DA MESMA PROFISSÃO REALIZADA EM 

SUAS DIVERSAS VERTENTES

Ana Karolina Lannes (UEMS)

NAV(r)E - Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas

karollannes14@gmail.com

Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/NAV(r)E)

marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo expor a discrepância de valorização e

reconhecimento existente entre o artista docente e o artista celebridade, examinar a raiz social desse

comportamento e exaltar os pontos principais da formação do pensamento alienado das massas em

relação ao fazer e ao ensinar artístico. Com o intuito principal de desenvolver um olhar mais crítico

sobre quais valores estão sendo levados em conta no meio artístico de trabalho nos dias atuais. A

valorização da arte, do ser e do saber artísticos vem sendo medida com base em nível de popularidade,

fama e dinheiro. Como se trabalhar com arte não fosse mais o suficiente para ser considerado um

artista! Para que tal consideração/reconhecimento ocorra está sendo levado em conta a sua

participação no conturbado mundo dos holofotes, revistas de fofoca e redes sociais. Proponho com a

minha pesquisa, um aprofundamento nas causas e consequências dessa alienação, procurando figuras

que tenham relação com ambos os mundos e me inserir mais nas realidades dessa profissão.

Transpasso a minha pesquisa com as do meu orientador (BESSA-OLIVEIRA), como seres

colonizados que somos ainda possuímos uma submissão descabida, inclusive refletida na arte, nos

artistas e no público. Tenho como objetivo conseguir que entendamos e aceitemos as manipulações

diárias que são impostas em relação à mídia, e procuro como tentativa ajudar no desenvolvimento de

um senso crítico mais individualista e sensível. Durante o aprofundamento com essa discussão eu

esbarrei em diversas perguntas que me guiariam a uma lógica em relação à manipulação existente

entre veículos midiáticos, o capitalismo por trás disso, e no que a sociedade está falhando para consigo

mesmo. Fazendo reflexão devido à enorme circulação de diferentes tipos de arte e artistas no cenário

mundial, Lipovetsky em companhia de Jean Serroy, no livro A estetização do mundo (2015) Segundo

a minha interpretação argumentam da autoconcepção artística, um estrelamento meteórico

autoconstruído, e de uma artealização no mundo contemporâneo: uma época compreendida como cada

vez mais capitalista por causa dos meios de produção midiáticos que contribuem para a exteriorização

de sujeitos que se tornam artistas do dia para a noite. “Por mais que se pense o que é educar com a

arte, para a arte, para que se possa compreender a arte e a complexidade de forças que a envolvem, há

sempre questões em aberto, mutações discursivas e trabalho duro” (ZORDAN, 2007, p. 04).

Palavras-chaves: Artista docente, Artista celebridade, Discrepância de valorização, Pensamento

alienado, Meio artístico
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AS IDENTIDADES DA MULHER NEGRA NOS POEMAS DE NANCY MOREJÓN

Cristian Paula Santana (PPG-Letras/UFGD)

paulasantana1957@hotmail.com

Leoné Astride Barzotto (PPG-Letras/UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: Poeta, tradutora e ensaísta, Nancy Morejón nasceu em Havana, Cuba, no dia 07

de agosto de 1944. Nancy Morejón enriquece a corrente da chamada poesia negra, mas

também explora temas sobre o cotidiano, o processo de revolução cubana, a condição

feminina, entre outros assuntos pertinentes ao seu contexto sociocultural. Esta pesquisa tem

por intuito discutir a obra desta autora que, mais do que poeta, torna-se uma revitalizadora do

Movimento da Negritude, trazendo um novo despertar para as mentes adormecidas. Assim,

buscamos refletir sobre a construção das identidades culturais negras através dos poemas de

Nancy Morejón, com enfoque maior na identidade da mulher negra caribenha. O interesse

em desenvolver esse trabalho surge como uma necessidade de visibilidade às questões

marginais na academia. Para a composição dessa pesquisa, utilizou-se de diálogos

interpretativos entre os poemas de Nancy Morejón com teóricos, como Aimé Césaire com as

obras Discurso sobre a Negritude (2010), Discurso sobre o colonialismo (1978) e Cahier

d´un retour au pays natal/ Diário de um retorno ao país natal (2012) para tecer reflexões

sobre as questões específicas da mulher negra. Já a questão da identidade será pautada nos

teóricos Stuart Hall (2011) com a obra A identidade cultural na pós-modernidade e Frantz

Fanon (2008) com Pele negra, máscaras brancas. Também nos ampararemos nos teóricos

Emir Sader, Aníbal Quijano e Walter Mignolo que discutem questões latino-americanas pela

perspectiva da margem. Com este estudo, buscamos ajudar na consolidação da linha de

pesquisa em estudos identitários, colaborando assim para as discussões e a consolidação dos

estudos pós-coloniais.

Palavras-chaves: América Latina; Identidade; Nancy Morejón.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS PRESENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

RELATO DE UMA EXPERÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

NO CEINF DE PONTA PORÃ-MS

Celia Orteas de Oliveira (UFMS)

celia.oliveira1729@gmail.com
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rozana.valentim@gmail.com

RESUMO: O objetivo desse trabalho é apresentar as considerações e reflexões acerca das

experiências que foram vivenciadas durante o estágio em Educação Infantil, enquanto

acadêmica do 6º semestre do Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Mato Grosso do

Sul: Campus de Ponta Porã. O referido estágio foi realizado no período de agosto a

novembro de 2018, em um Centro de Educação Infantil (CEINF) do município de Ponta

Porã, localizado em uma área urbana periférica, em que obteve a participação de 19 crianças

da faixa etária entre 1 ano até 2 anos, alocadas em uma turma de maternal I. Compreendemos

esse estudo como um relato das observações e das propostas de intervenção criadas a partir

do contexto vivenciado. Para fundamentação da pesquisa, buscou-se contribuições de autores

como Maria Adélia Alves (2001), Sonia Nunes Ayres (2012), Durlei de Carvalho Cavicchia

(2010), Márcia Gobbi (2010), Jean Piaget (2009), Referencial Curricular Nacional Educação

Infantil (1998), Ana Cristina Fagundes Schirmer (2001), Roseli Pereira Silva (2007), Isabelle

Borges Siqueira et al. (2012) e Susyane Katlyn Thum de Souza (2017). Notou-se a partir das

observações a necessidade de elaborar um Projeto de Intervenção para o período da regência

que contemplasse um trabalho com as linguagens artísticas, visto a importância de

desenvolver junto às crianças atividades de movimento, expressão e plasticidade,

proporcionando na rotina de sala de aula dessas crianças experiências com o desenho, a

pintura, a observação de filmes para que elas pudessem observar os personagens e suas falas,

além do teatro e leitura de história. Como resultado, as crianças interagiram com as

atividades propostas de maneira ativa, o que demonstrou a necessidade de incluir as línguas

artísticas nas práticas pedagógicas da educação Infantil.

Palavras-chaves: Estágio Supervisionado; Educação Infantil; Linguagem Artísticas; Práticas

Pedagógicas.
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ASPECTOS DA LITERATURA MARGINAL

NO CONTO O GRANDE ASSALTO, DE FERRÉZ
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RESUMO: Neste estudo, objetivamos enfocar a Literatura Marginal produzida pelo escritor

Ferréz, ou seja, literatura oriunda de um escritor periférico que é considerada “Literatura das

margens”, a qual vem se tornando uma manifestação cultural em crescente desenvolvimento

e propagação no quadro de nosso sistema literário. Tomamos, como corpus de pesquisa, o

conto O Grande Assalto (2006), do escritor Ferréz que é romancista, contista e compositor

ligado ao movimento hip-hop, desenvolve uma ação política e cultural onde reside em Capão

Redondo, bairro periférico da cidade de São Paulo e vive com sua esposa e filha. Seu

primeiro livro Fortaleza da Desilusão foi lançado em 1997 (edição do autor), mas foi com

Capão Pecado (2000), que se firmou como um dos melhores escritores da sua geração e

propomos analisar aspectos da Literatura Marginal no referido conto O Grande Assalto

(2006), e para isso, pautar-nos-emos pelos estudos de Souza (2010); Vogler (2013); Candido

(2006); e Nascimento (2006), buscando evidenciar os novos meios produtivos e a violência

urbana que são representados na Literatura Marginal, uma vez que Ferréz procura divulgar

ou denunciar a realidade das periferias urbanas em suas produções literárias. A escrita de

Ferréz se destaca por revelar a condição de vida da periferia na perspectiva daqueles que

vivem dentro da própria comunidade marginalizada em meio à violência, roubo, armas e

outros tipos de incidentes considerados “marginais”, configurando uma estética e uma ética

que desafiam os sistemas clássicos de representação da sociedade. Portanto, o conto de

Ferréz é relevante e se destaca na literatura brasileira, pois promove o âmbito social da

periferia inserindo-o nas diversas e variadas situações vivenciadas pelas personagens. Além

disso, podemos dizer que seus livros são marcados por certo preconceito, por ser um mercado

fechado para escritores periféricos e suas obras quebram essa barreira imposta pelo mercado

editorial e nos faz refletir sobre o modo como a literatura tangencia a relação do homem com

o mundo.

Palavras-chave: Literatura Marginal; Ferréz; Sociedade; Conto.
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AUTOBIOGRAFIA, MIGRÂNCIA E COMUNIDADE

EM THE HOUSE ON MANGO STREET

Ueslei Alves de Oliveira (UFGD)
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RESUMO: Esta comunicação se refere ao relatório final da pesquisa de Iniciação Científica,

CNPq/UFGD 2016-2017, com base nos textos teóricos de literatura pós-colonial no qual

buscamos estudar o impacto cultural causado pelo contato entre indígenas e europeus após a

chegada dos primeiros navegantes e ao que hoje se conhece por América Latina e Caribe, pois tal

ato foi determinante para a construção sociocultural instaurada atualmente. Diante disso, a

finalidade deste trabalho foi analisar, pela perspectiva diaspórica o processo de transculturação

dentro da obra The House on Mango Street (1984), da escritora chicana Sandra Cisneros. Para

alicerçar o raciocínio será tomado como campo de estudo a personagem Esperanza, que por

muitas vezes representa não só o alter ego da própria autora, mas, também, uma configuração

metonímica desse povo migrante. Cisneros relata em sua escrita a vida cotidiana de uma família

chicana pelo olhar de uma garota que está inserida em uma sociedade que muitas vezes não a

enxerga como pessoa e, também, a sua relação comunitária entre esses imigrantes caribenhos e

latinos, mostrando que estes não são, na maioria das vezes, cordiais. De acordo com os relatos da

autora, podemos perceber que as comunidades chicanas, geograficamente localizadas na América

do Norte, sempre receberam olhares desconfiados por alguma razão sem fundamento, a não ser o

próprio preconceito geoeconômico-social. Sabemos através do processo histórico, que a ideia de

um monopólio cultural disseminou pelo mundo as sementes segregacionistas capazes de dizimar,

durante muitos anos, povos com culturas riquíssimas, vítimas dos olhares unilaterais de uma

época que não parece ser tão diferente da atual. Famílias são destruídas juntamente com a sua

história e identidade por terem de sair de seus locais em busca de um outro não necessariamente

mais digno ou humano, justamente por não terem mais nada a perder se permitem um último

sopro de esperança. Vários séculos se passaram desde o início do processo “civilizatório”,

entretanto, isso pouco mudou e ao nos depararmos com atitudes dos atuais governos, que

insistem em levantar seus muros, aqui cabe pensar esta construção tanto em seu aspecto

metafórico quanto literal, e, mais ainda, em segregar uma sociedade que segue manchada de

sangue, o qual, se pensado historicamente, ainda nem secou.

Palavras-chaves: Esperanza; Mango Street; Diáspora; Hibridismo; Transculturação.
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BLADE RUNNER: DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA, CINEMA E 

ANTROPOLOGIA SOB A ÓTICA DE DAVID LE BRETON

Ana Claudia Brida - PPGANT (UFGD)

anacbrida@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho visa analisar brevemente a obra literária Androides sonham

com ovelhas elétricas?, elaborada na década de 1960, pelo escritor pioneiro da ficção

científica, o norte-americano Philip K. Dick e as suas versões cinematográficas Blade Runner

(1982) e Blade Runner 2049 (2017) para, posteriormente, tentar entendê-las sob a ótica do

tratado Antropologia dos Sentidos, proposto por David Le Breton, um dos mais conhecidos

autores da contemporaneidade, que versa sobre as corporeidades, dentro dos estudos de

Antropologia do Corpo. Em seu trabalho, o antropólogo francês faz um percalço sobre como

o corpo, a cultura e a sociedade fazem parte da construção dos cinco sentidos humanos. Ele

nos apresenta que o sujeito não toma consciência de si mesmo senão pelo ato de sentir, que

só é possível experimentar sua existência por ressonâncias sensitivas. Deste modo, todo

indivíduo caminharia rumo a um universo sensorial que se liga à sua cultura, à sua história

particular, à sua educação, à sua comunidade, representando uma organização sensorial que é

única para cada ser. Quanto a relacionar a teoria antropológica dos sentidos com uma

narrativa ficcional e os filmes derivados dessa franquia, partiremos da análise dos dois

principais sentidos postulados por Le Breton: a visão e o tato, pois, segundo sua concepção, a

visão ganha o status de sentido primordial pela relevância do distanciamento, da

diferenciação entre o eu e os outros e que tem na arte o seu traço mais relevante; a visão

delimita o individual, o que a torna ainda mais nobre, já que é por ela que distinguimos o

mundo. No que se refere ao tato, para Le Breton, é o segundo colocado em importância, já

que envolve uma pessoa delimitando suas dimensões no espaço ao mesmo tempo

funcionando como uma barreira que protege do mundo exterior e um convite à proximidade.

Desta forma, será possível verificar como ambos os sentidos são fundamentais para a

compreensão dos significados no universo de P.K. Dick, numa abordagem transdisciplinar

que envolve as três grandes áreas do conhecimento, a saber: Antropologia, Cinema e

Literatura.
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BOQUITAS PINTADAS E SUA ADAPTAÇÃO PARA A NARRATIVA GRÁFICA EM 

LA ARGENTINA EN PEDAZOS: UM ESTUDO DE DIÁLOGOS

Juan Ferreira Fiorini (UFMT/CAPES-FAPEMAT)

RESUMO: Em 1993, o ensaísta, romancista e crítico Ricardo Piglia publica La Argentina en

pedazos, uma compilação de breves ensaios sobre alguns textos literários pertencentes à

história da literatura argentina. Definido como “uma história da violência argentina através

da ficção”, o livro traz, em suas páginas, passagens de textos de autores-chave da literatura

produzida no país, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Horacio Quiroga e Roberto Arlt,

acompanhadas de narrativas gráficas que são adaptações de trechos dos textos literários

selecionados e elaboradas por diversos roteiristas e desenhistas que compunham o quadro

editorial da revista underground especializada em quadrinhos Fierro, que teve circulação

entre os anos 1986 e 1992. Dentre elas, encontra-se a adaptação gráfica, elaborada por El

Tomi e Manuel Aranda, de um episódio de Boquitas pintadas, romance do escritor Manuel

Puig. Mais que apresentar a versão em quadrinhos de um recorte do romance de Puig –

marcada por uma série de particularidades visuais que remetem ao kitsch, ao folhetinesco e à

colagem narrativa, em uma alusão aos próprios jogos narrativos característicos desse escritor

argentino –, o que se pretende neste trabalho é propor uma leitura da transposição

intersemiótica presente no trânsito entre o literário e o visual da passagem adaptada do

romance puiguiano, não somente enquanto um produto dotado particularidades pertinentes ao

suporte em que foi publicada, mas também a partir de um conjunto de operações que

envolvem estratégias de reestetização, de reelaboração criativa e de diálogo com o texto de

origem, marcado por um conjunto de aproximações e de afastamentos entre o texto literário e

o texto predominantemente visual.

Palavras-chave: Manuel Puig; Ricardo Piglia; Transposição intersemiótica; Literatura

argentina; Narrativas gráficas.
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CONHECIMENTO NA  AÇÃO: IMPACTO DA PRIMEIRA OFICINA DO PIBID 

2018 COM ALUNAS DO CURSO DE PEDAGOGIA

Milton Valençuela (GEPEFE/UEMS)

Grupo de Pesquisa para a Formação Inicial e Continuada de Professores 

milton.v@uol.com.br

RESUMO: O presente resumo tem como objetivo relatar o primeiro encontro de 23 alunas

do curso de Pedagogia no Programa Institucional Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID

2018, por meio de uma oficina envolvendo a cotação de história com desenhos e pinturas a

partir do livro de literatura infantil Frida Kahlo para meninos e meninas da Coleção

Antiprincesas (2015), de Nadia Fink. A metodologia utilizada para a análise dos dados se

pauta na análise de conteúdo de Bardin (2011) que suscita como um conjunto de técnicas de

análise de comunicação, com indicadores quantitativos ou não, assim como Franco (2005)

menciona o ponto partida dessa metodologia é a mensagem, que pode ser oral ou escrito.

Para este resumo a mensagem é a escrita do primeiro diário de aprendizagem das alunas

pibidianas do curso de Pedagogia 2018. O referencial teórico está embasado nos estudos de

Schön (2000) em que o conhecimento na ação é como um tipo de conhecimento revelado em

ações inteligentes, a performance real. Já para Imbernón (2005), nas práticas educativas

deve-se haver uma relação estreita e dialética entre a teoria e prática pedagógica. A análise

dos dados contou com o auxílio do QSR Nvivo 10 na importação de 23 diários de

aprendizagem escritos para interior do software, disponibilizando a consulta de frequência e

a contagem das 100 palavras similares, com extensão mínima de 5 letras e o percentual

ponderado. Dessas palavras originaram as 10 categorias empíricas de análise: Frida (103

palavras) que corresponde a (1,35% cobertura de percentual); História (45) e (0,96%);

Oficina (37) e (0,68%); Pibidianas (24) e (0,59%); Escola (22) e (0,35%); Recriação (22) e

(0,52%); Professoras (21) e (0,58%); Encontro (20) e (0,42); Momento (19) e (0,35);

Aprendizagem (6) e (0,19%). Considera-se que o impacto do primeiro encontro das alunas

pibidianas do curso de Pedagogia ficou alicerçado na contação de história. A personagem de

Frida Kahlo assim como sua história de artista, mulher e ativista política foi efetuada pela

apresentação lúdica e criativa da oficina de formação para futuras ações no decorrer do

PIBID 2018.

Palavras-chave: Formação; Conhecimento; Pibid; Leituras; Criatividade.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARTE DA GRANDE SAÚDE 

Catia Paranhos Martins (UFGD)

Grupo de Estudo de Nietzsche (GENie)

catiamartins@ufgd.edu.br

Este trabalho é um exercício de pensamento construído no fio da navalha entre os

aprendizados e as leituras compartilhadas com as/os intercessoras/os no Grupo de Estudo de

Nietzsche (GENie/UFGD) e a pesquisadora que almejo de ser. Nietzsche e os demais autores

da Filosofia da Diferença são fundamentais em minha tarefa de cartografar o presente e o que

nos acontece. Aqui, destaco as minhas considerações sobre arte e a Grande Saúde ou a arte da

Grande Saúde. Na construção de sua genealogia, Nietzsche declara-se como um pensante que

sente permitindo-me ligar, embora ainda de forma incipiente, os fios que tecem a Grande

Saúde como um fazer artístico. Em Gaia Ciência, Nietzsche coloca-se como um psicólogo da

cultura ou um médico filosófico, alguém que busca compreender o problema da saúde geral

de um povo, de uma época e da humanidade. Uma das questões elencadas pelo autor, na obra

Ecce Homo, é sobre como alguém se torna o que se é. O humano é tomado como tarefa

inacabada, sujeito inconcluso, escultura a ser entalhada por si mesmo, pelo tempo e como

paciência, embora o autor nos advirta que poucos são os que têm força e dedicação para dar

forma às suas virtudes. No perspectivismo nietzschiano, criar e embelezar a vida, dar sabor

ao viver e ousar ser um artista de si são atividades estéticas que dão sentido à existência. A

tarefa de produção de si é no corpo, na dieta, na educação e nos modos como se lida com os

estados de alegria e sofrimento inerentes ao viver. Deste modo, toda a filosofia de Nietzsche

pode ser caracteriza como um esforço de saúde, segundo Marta Faustino, que desempenha

um papel decisivo na superação do niilismo e na reabilitação da cultura ocidental para

criação de outra humanidade. Por fim, compreender a Grande Saúde é um convite para tratar

da vida e da arte como dimensões indissociáveis.

Palavras-chaves: Grande Saúde; produção de si; criação.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UMA PRÁTICA DE ESTIMULAÇÃO DE 

CONHECIMENTO E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇAO INFANTIL

Celia Ortegas de Oliveira (UFMS)

celia.oliveira1729@gmail.com

Lilian Raquel Miranda Guanes (UFMS)

mirandalilian084@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade discutir a importância da contação de

história na educação infantil, justifica-se então que a pesquisa surgiu após entrar em contato

com a educação infantil durantes os estágios obrigatórios do curso de Pedagogia da

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS/CPPP). Neste período percebeu-se a

falta de prática de leitura dos professores com as crianças, ressaltando-se que é na educação

infantil que acontecem os primeiros passos para formar indivíduos que, futuramente, serão

leitores e interessados na literatura. É por essa colocação que se faz necessário a presença da

contação de histórias nas práticas dos professores, dessa forma, as crianças também terão a

oportunidade de ouvirem histórias, desenvolvendo sua autoestima, imaginação e construção

de linguísticas inovadoras e formais. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. Os

autores que serviram de embasamento teóricos neste estudo foram aqueles que pontuam a

questão da contação de histórias e como se deve abordar a temática neste processo de

educação infantil como: RCNEI (1998), Cesar (2014), Costa (2018), Moureira (2018), Porto

e Porto (2012), Sousa (2014), Souza (2011), Ribeiro (2010), Viana (2013) e Zibernan (2003).

Portanto, chegamos à conclusão de que a contação de história propicia a formação de

indivíduos leitores, assim como seu desenvolvimento social, cultural e pessoal, despertando a

imaginação e a criatividade, como também o gosto pela leitura por parte das crianças. Vale

ressaltar que a criança terá mais facilidade para compreender a fala e interpretá-la, podendo,

então, fazer a recriação com suas próprias palavras e recontar histórias em suas percepções.

Palavras-chaves: Educação Infantil; Histórias; Docente.
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CRESCER NAS MARGENS: MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL EM EL 

CALLEJÓN OSCURO, DE SUSANA GERTOPÁN

Cynara Almeida Amaral (UFGD)

Programa de Pós-Graduação em Letras/FACALE

cyalma@hotmail.com

RESUMO: Esta comunicação se trata da apresentação do meu projeto de pesquisa do

mestrado em Literatura, o qual pretende retratar os aspectos da memória e da identidade

cultural presentes na obra El callejón oscuro, da escritora paraguaia Susana Gertopán.

Escolhemos essa autora paraguaia, neta de imigrantes judeus poloneses, pelo fato de suas

escritas trilharem pelo caminho da memória e da história. Susana Gertopán nasceu em

Assunção-Paraguai, no ano de 1956, e a sua literatura foi publicada em antologias, periódicos

e revistas do seu país e do exterior. A obra, corpus da presente investigação, permite

compreender a representação literária da diáspora de imigrantes judeus no Paraguai, assim

como as representações da identidade cultural nessa narrativa. Almejamos localizar, nesse

romance, fragmentos de aspectos memorialísticos e históricos sobre a vivência dos

imigrantes judeus, para compreendermos melhor a identidade cultural sob a perspectiva da

memória entre os discursos da literatura e da história. Centrado na Área de Literatura e

Práticas Culturais, na linha de pesquisa de Literatura e Estudos Regionais, Culturais e

Interculturais, este estudo objetiva contribuir para o enriquecimento e a ampliação das

formulações teóricas sobre a autora Susana Gertopán e os estudos culturais. Ressaltamos, por

fim, que se trata de uma pesquisa bibliográfica, pautada em referenciais teóricos que

contribuem para compreender os conceitos de memória, a exemplo de Bosi (1994), Gonzáles

e Coser (2017), Halbwachs (2006), Le Goff (2003), Ricoeur (2007), Seligmann-Silva (2003),

e de identidade cultural, com base nos teóricos Stuart Hall (2000; 2003; 2015), Bhabha

(2013), Eneida M. de Souza (1993; 2002), Pizarro (2006), Schmidt (1995) e Cunha (2009). A

análise dessa obra de literatura paraguaia irá proporcionar muitas descobertas e até mesmo

contribuir para nossa identificação como povo latino-americano.

Palavras-chaves: Susana Gertopán; Literatura paraguaia; Estudos Culturais; Memória;
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CUBA HOY: FICÇÃO E REALIDADE, MUDANÇAS E CONTINUIDADES EM ‘A 

TRANSPARÊNCIA DO TEMPO’ (LEONARDO PADURA)

Marcos Antonio da Silva (UFGD)

Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS)

marcossilva@ufgd.edu.br 

RESUMO: O presente trabalho analisa a obra mais recente de Leonardo Padura, A

transparência do tempo (2018), em que se combinam ficção e realidade para retratar os

dramas e desafios de toda a sociedade cubana atual. Para tanto, discute os principais aspectos

da obra deste autor, um dos principais nomes da literatura cubana contemporânea, apontando

como este se tornou um intérprete da realidade cubana contemporânea, em suas múltiplas

dimensões, descrevendo uma sociedade em que a tradição e a mudança, os hábitos e a

novidade tencionam as relações pessoais e sociais. Desta forma, inspirado na prosa de E.

Hemingway, sua obra apresenta uma Havana habitada por indivíduos que agem como

arquétipos dos costumes e das características, dos sonhos e dos dilemas que perpassam toda a

realidade cubana contemporânea e seus labirintos. A partir disto, analisa como seu último

trabalho, desenvolvido em múltiplas temporalidades e regiões (em que se destacam Cuba,

inclusive a periferia havanesa, e a Catalunha), se constitui numa trama que combina os

dramas individuais com a realidade circundante, em sua plenitude e limites, envolvida pela

decadência havanesa e a inevitabilidade do tempo, que atua e modifica os indivíduos e os

projetos políticos e sociais. Neste sentido, discute como os principais personagens do

romance, dentre eles Mário Conde, encarnam e se inserem numa realidade complexa e

multidimensional, contendo elementos religiosos, políticos, culturais e econômicos e que se

apresenta marcada por uma dinâmica em que dramas e desafios individuais, associados a

iniciações sexuais e religiosas, as relações afetivas (amor e amizade), a violência e a ambição

e ao desejo de emigração, refletem os limites das transformações, o esgotamento de uma

sociedade e a transparência do tempo.

Palavras-chaves: Cuba; Transparência; Realidade; Ficção; Mudanças.

_____________________________________________________________

SELAC 2019 - Realização: Grupo de Estudo InterArtes

E-mail: selac.ufgd@gmail.com ou interartesufgd@gmail.com, Facebook: grupointerartesufgd, Blog: interartesufgd.wordpress.com

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

45



DA CARPINTARIA DA PALAVRA À CONSTRUÇÃO E (RE) CONSTRUÇÃO DE 

SENTIDOS: UMA LEITURA DE NEKROPOLIS, DE ROBERTO ALVIM

Carla Forini Monteiro (UFMS/CPTL)

carla.forinimonteiro@gmail.com

Wagner Corsino Enedino (UFMS/CPTL)

wagner.corsino@ufms.br 

RESUMO: A Literatura Comparada surge como espaço reflexivo privilegiado para a tomada de

consciência da natureza múltipla (histórica, teórica e cultural) do fenômeno literário, à medida

que se posta como multidisciplinar, interdiscursiva e intersemiótica. Embora com raízes no

entendimento tradicional do comparatismo, as relações entre Literatura e outras Artes (pintura,

escultura, coreografia, música, arquitetura, cinema, teatro) têm sido abordadas de modo

interdisciplinar ou intersemiótico, buscando menos as diferenças e mais as correspondências que

lhes sejam subjacentes. Assim, com base nas contribuições de René Wellek & Austin Warren

(1976), Sandra Nitrini (2000) e Tânia Franco Carvalhal (2003) concernentes à Literatura

Comparada; nos estudos de Mikhail Bakhtin (1993; 1997) no que tange ao conceito de

dialogismo, bem como nas bases epistemológicas preconizadas por Sábato Magaldi (1998), Jean-

Pierre Ryngaert (1996), Patrice Pavis (1999) e Sônia Aparecida Vido Pascolati (2009) acerca de

teatro e dramaturgia, esta pesquisa versa sobre as relações entre Literatura, Filosofia, Pintura e

História estabelecidas pelo dramaturgo brasileiro contemporâneo Roberto Alvim na peça

Nekropolis (2008). Trata-se, fundamentalmente, de um trabalho situado no campo dos estudos

interartes; voltado para a reflexão da combinação artística que Alvim utiliza para compor a peça,

sendo a técnica da bricolagem a que mais se destaca no espaço diegético. Com efeito, o texto

dramático em questão é elaborado por meio da fusão de informações, junção de mídias e

discursos previamente desenvolvidos que, quando unificados, formulam uma grande metáfora, na

qual a exibição de corpos em rigor cadavérico significa um diálogo com o passado. Na esteira de

Paul Valéry (apud Nitrini, 2000, p. 134) a influência de outros textos e elementos está fortemente

relacionada ao ato criador e, por conseguinte, um texto é criado a partir da leitura e assimilação

de outro: “Nada mais original, nada mais próprio do que se nutrir dos outros. Mas é preciso

digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado”. Nesse segmento, o conceito de bricolagem

repousa na união de elementos culturais que resultam em algo novo. Foi empregado em 1994 por

Michel De Certeau e será utilizado para nortear a análise da obra dramática. Em suma, o presente

trabalho busca pontuar como é constituída a relação interarte na peça Nekropolis (2008), além de

refletir acerca do(s) efeito(s) de sentido(s) que cada código adquire, na diegése, quando

vinculado ao texto por meio da técnica de bricolagem.

Palavras-chave: Teatro Brasileiro Contemporâneo; Dramaturgia; Literatura Comparada;
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DA CONTRACULTURA À MARGINALIDADE: UM ESTUDO COMPARADO

DAS (IN) DEFINIÇÕES DE AMOR NA OBRA SOBRE O AMOR,

DE CHARLES BUKOWSKI

Wesley da Silva Meira (UFMS/CPTL)

wesleymeiraufms@gmail.com

Wagner Corsino Enedino (UFMS/CPTL)

wagner.corsino@ufms.br 

RESUMO: Quando se aborda o tema “amor” na historiografia literária nos vem à mente as obras

que lemos durante nossa formação de leitor e, em particular, remete-se àquelas que nos foram

apresentadas na escola. Ocorre, todavia, que dificilmente a escola nos fornece contato com a

literatura marginal. Nessa verve, com base nas contribuições de René Wellek & Austin Warren

(1976), T.Eliot (1989), Sandra Nitrini (2000) e Tânia Franco Carvalhal (2003), concernentes à

Literatura Comparada; nos pressupostos de Wolfgang Kayser (1963) e Anatol Rosenfeld (1985),

no que diz respeito à análise e interpretação da obra literária; nos estudos de Wagner Corsino

Enedino (2009), acerca do conceito de marginalidade; e nos trabalhos de Carlos Alberto Pereira

(1986) e Ken Goffman & Dan Joy (2007), quanto aos aspectos que circunscrevem a

contracultura; a presente pesquisa repousa em uma reflexão sobre o trabalho intelectual do

escritor alemão Henry Charles Bukowski no que tange à obra Sobre o amor (2017), a qual é

permeada de um estilo melancólico, obsceno e marginal. A vida difícil e desregrada do autor foi

transcrita em prosa e verso em suas próprias produções. Bukowski acumulou histórias, paixões e

aventuras. Nesse sentido, conforme assevera Sounes (2000, p. 20), “Vadio, alcoólatra,

mulherengo, imprevisível, Charles Bukowski transformou todos os seus pecados, angústias e

trapaças em matéria-prima de clássicos literários”. Comparativamente, a presente pesquisa

procurou observar que diferentemente de “o amor é fogo que arde sem se ver”, de Camões em Os

Lusíadas; do amor levado às últimas consequências vivido em Romeu e Julieta, de Shakespeare;

do amor pela riqueza como descreveu José de Alencar em Senhora, a compreensão de amor

retratada pela perspectiva bukowskiana pode ser equiparada com o pensamento epicurista, uma

vez que o amor definido pelo artista pode ser considerado como a busca incessante pelo prazer,

pela sensualidade e pela luxúria. Assim, as poesias presentes na obra Sobre o amor (2017)

conduzem o leitor a um desconforto social, a qual mimetiza a realidade suburbana. Notadamente,

a poética de Charles Bukowski nos permite refletir sobre a sociedade, alavancando um conjunto

de pensamentos sobre comportamento, constructo cultural, bem como as relações interpessoais.

Palavras-chave: Literatura; Literatura Comparada; Contracultura; Marginalidade; Charles

Bukowski.
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DIALOGISM AND INTERTEXTUALITY: THE DISSONANT VOICES THAT MAKE 

THE SONG FUNK MELÓDICO, BY CAETANO VELOSO

Noemi Marques de Carvalho (UEMS/Dourados)

mipadovam@hotmail.com

Paulo Gerson Rodrigues Stefanello (UEMS/Dourados)

Grupo de Pesquisa LEETRA-UFSCar
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ABSTRACT: Art, in its numerous and varied expressions, such as literature and music, for

instance, is social as it undergoes influences from environmental or contextual factors manifested

in work in varying degrees of sublimation, as well as when it produces its consequences or

effects in a practical way upon individuals by modifying their behavior or perception of the

world or by reiterating in them their convictions about social values (CÂNDIDO, 2006). There

are, therefore, among the three fundamental elements of artistic communication, namely the

author, the work and the public, a dialectical movement that puts art and society in interaction in

a wide system of mutual determinations. From Bakhtin's perspective (2014[1929]), dialogism is

the constitutive principle of language and the condition of meaning of discourse. Thus, it is in the

product of the utterance – the arena of disputes between social formations and therefore vehicle

for ideologies – that are contained varied voices, which intertwine in discourse and present

themselves in the materiality of the text under various forms of dialogism, polyphony and

intertextuality. Discourse, therefore, as a form of communication is not self-sufficient and

autonomous, but it is part of the social flux that constitutes and determines it. From the

Bakhtinian concept of intertextuality, understood as the process of incorporating one text into

another, either to reiterate its meaning or to transform it, the objective of this work is to unveil,

from the textual materiality of the lyrics of the song Funk Melódico, written by Caetano Veloso,

the voices in dispute within the established interdiscourse,identifying the elements and processes

of intertextuality present. One of the tracks from the Abraçaço album, released in 2012, Funk

Melódico dialogues with texts from other famous songs by important Brazilian songwriters of

popular music like Noel Rosa and Vinícius de Moraes, through intertextual processes like

citation and allusion in order to transform their meaning, building the same processes of

interdiscursivity and intertextuality with the text of the iconic narrative poem I-Juca Pirama, by

Gonçalves Dias, also in disagreement with it.

Keywords: Art; Bakhtin; Caetano Veloso; Intertextuality; Society.
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DITADURA E PATRIARCADO: UM OLHAR PARA A PERSONAGEM INÊS,

DE TÂNIA JAMARDO FAILLACE

Glesyane Lopes R. do Nascimento (UFGD)

glesylopes@hotmail.com

RESUMO: Com o intuito de analisar a resistência feminina, característica marcante das

personagens que compõem as obras de Tânia Jamardo Faillace, o presente artigo pretende

investigar a composição da personagem Inês, protagonista do conto O 35º Ano de Inês,

levando em consideração o contexto histórico no qual tanto a personagem quanto a autora

estão inseridas. Diante da ascensão da ditadura militar e perante uma sociedade marcada por

um discurso predominantemente masculino, a análise pretende demonstrar como Inês resiste

mesmo em meio a um ambiente repressor, além de observar como Faillace retrata tais

assuntos como pano de fundo em suas escritas, principalmente as influências do patriarcado

presente durante todo o enredo do conto. Inseridas na década de 70, ambas, autora e

personagem, nos expõe à resistência feminina, que transgride as barreiras da opressão e

demarca seu lugar na sociedade. Por mais que suas atitudes gerem consequências, elas

assumem o risco de permitirem-se ser como são e o direito de pertencerem a si mesmas.

Subvertem o sistema do qual pertencem, rompendo com a barreira do que era até então

fortemente negado às mulheres, o direito de ser e estar no mundo enquanto indivíduo de uma

sociedade civil. A pesquisa é de viés bibliográfico, com foco no contexto histórico da

escritora, tomado aqui como uma significativa influência em seus escritos. A análise, de

modo especial, dialoga com alguns dos seguintes referenciais: O contrato sexual (1993), de

Carole Pateman; Gênero, Patriarcado, Violência (2011), de Heleieth Saffioti; A ditadura que

mudou o Brasil (2014), de Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti, Rodrigo Patto Sá Motta;

além de pesquisas voltadas para a vida pessoal de Faillace.

Palavras-chaves: Tânia Jamardo Faillace; Resistência; Ditadura militar; Patriarcado.
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DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO A PARTIR DA OBRA SHAKESPEARIANA: 

OPHELIA MORTA? NÃO!

Braz Pinto Junior (NUNCENA/UFGD)

brazjunior@ufgd.edu.br

RESUMO: A encenação de “O Silêncio de Ophelia” pelos estudantes da VIII Turma de

Artes Cênicas da FACALE/UFGD, a partir da obra shakespeariana, com texto e direção de

Braz Pinto Junior, pode ser considerada, além do resultado das práticas da disciplina

Encenação II, ministrada pelo professor Braz, durante o segundo semestre letivo de 2018 na

graduação em Artes Cênicas da FACALE, também um trabalho produção de dramaturgia que

tem suas bases na pesquisa realizada no âmbito do Núcleo de Estudos da Cena

Contemporânea e que envolveu, entre outras atividades, o estudo da obra Hamlet, nas versões

do Folio e Quarto e a adaptação para o púbico contemporâneo do texto, passando por uma

análise das traduções brasileiras da obra shakespeariana. A encenação do espetáculo partiu da

proposta de construir um texto novo inspirado nos documentários de investigação policial,

com foco no papel de Ophelia e tendo como ponto de partida a cena imaginada e narrada

pelos personagens shakespearianos do suposto suicídio ou da morte acidental de Ophelia ao

cair de um galho de uma árvore à beira de um lago. O espetáculo resultante desse processo de

pesquisa, além de apresentar uma leitura contemporânea do clássico tema do suicídio,

procurou estabelecer relações também com outras obras teatrais, literárias e audiovisuais.

Ressalta-se também nessa análise a construção psicológica de novos personagens a partir dos

arquétipos clássicos e a escolha da perspectiva feminina na elaboração da nova dramaturgia

encenada. O espetáculo foi apresentado entre os meses de fevereiro e maio de 2018, na Caixa

Preta do Núcleo de Artes Cênicas (NAC) da FACALE/UFGD e no Teatro Municipal de

Dourados.

Palavras-chaves: Dramaturgia Contemporânea; Shakespeare; Teatro Experimental;

Encenação Teatral; O Silêncio de Ophelia.
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DRAMATURGIAS DE KARAÍ – A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS 

KAIOWÁ E GUARANI NO TEATRO FEITO POR NÃO INDÍGENAS

Júnia Cristina Pereira (UFGD)

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas – DINTER/UFBA

juniapereira@ufgd.edu.br

RESUMO: O presente trabalho propõe uma leitura comparativa de algumas peças do teatro

brasileiro em que aparecem personagens indígenas das etnias kaiowá e guarani. O recorte

descrito reúne os trabalhos Morte aos Brancos - A Lenda de Sepé Tiajaru (1984 - César

Vieira - Grupo de Teatro União e Olho Vivo – São Paulo/SP); Morte Kaiowá (1993 - Paulo

Corrêa de Oliveira - Grupo CERA – Aquidauana/MS); Tekoha – Ritual de vida e Morte do

Deus Pequeno (2011 – Fernando Cruz e atuadores do Grupo Teatro Imaginário Maracangalha

– Campo Grande/MS); e Se eu fosse Iracema (2016 - Fernando Marques – Cia 1Comum –

Rio de Janeiro/RJ), e busca compreender a caracterização da personagem indígena kaiowá e

guarani a partir do olhar de dramaturgos karaí (não indígenas), confrontando tais personagens

com a experiência de convivência da autora junto a essa população, e com dados históricos

de sua cultura (CHAMORRO, 2015) e da história do Brasil. Observa-se a prevalência da

representação da personagem indígena como vítima (em Morte Kaiowá e Se eu fosse

Iracema) ou herói (em Morte aos Brancos e Tekoha) em situações de violência extrema

(morte por suicídio ou assassinato), e busca-se revelar certa dificuldade de artistas não

indígenas para representar a personagem kaiowá e guarani em seu cotidiano, em uma vida

comum. Questões relacionadas à figura do herói no teatro moderno brasileiro (ROSENFELD,

1996) bem como à noção de vidas (não) vivíveis (BUTLER, 2015) são problematizadas,

levando em conta as limitações do lugar de fala (RIBEIRO, 2017) não indígena dos autores

abordados, o qual é compartilhado também pela autora do estudo.

Palavras-chaves: Personagens Kaiowá e Guarani; Teatro Brasileiro; Dramaturgia não

indígena.
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É VÁLIDO REFERIR-SE À SÉTIMA ARTE SOMENTE COM PROJETOS DE 

EXTENSÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES DENTRO DO ENSINO FORMAL

Miriam Isabel Parra (UEMS/NAV(r)E)

Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas

mipparr@hotmail.com

Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/NAV(r)E)

marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: O Cinema só passará a ser disciplina dentro do Ensino Formal através de

elaboração de uma lei tendo esta a aprovação do Ministério da Educação Brasileira, o MEC.

Para que o Cinema seja inserido na Grade Curricular dentro da escola é preciso que o

conteúdo através do Cinema esteja dentro dos Parâmetros Curriculares e tenha a aprovação

daquele órgão máximo da educação. A intenção de tornar o Cinema como disciplina nas

escolas, como pensamos nesta pesquisa, é de preparar os alunos a refletir, ativar a memória e

desvendar os processos da arte, na teoria e prática, dentro das escolas públicas brasileiras,

como forma de explorar outras formas de produção de conhecimentos a partir de uma

linguagem artística tão reconhecida. Aos nossos olhos a arte é permitida e ao mesmo tempo

limitada na escola. Sabe-se que a Sétima Arte é utilizada, quase sempre, apenas como

teleaula: vídeos e filmes para diversão e para passar o tempo. Sugerimos estudar o Cinema no

ensino básico, fundamental e médio, desenvolvendo atividades visuais, orais, escrita e

artística, propondo o ensino das artes para reformular o método de ensino formal atual.

Espera-se com estas reflexões apontar que o Cinema seja o caminho para o entendimento da

Sétima Arte como uma disciplina com lei a ser sancionada, visando ampliar a formação dos

sujeitos pela poética de filmes, documentários e até animes sem centrar-se apenas em

elementos da forma fílmica. Nossa pesquisa, a princípio, basear-se-á em referenciais

bibliográficos que discutem a filmografia como metodologia para as escolas formais a partir

de autores que tratam do Cinema, das artes e do ensino de Arte.

Palavras-Chaves: Cinema; Ensino de Artes; Referências Curriculares; Formação

Pedagógica.
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Milenne Biasotto (GEPPEF-UEMS/UFGD)

milennebiasotto@yahoo.com.br

RESUMO: As dificuldades encontradas no ensino e na aprendizagem de língua portuguesa

são variadas: professores com jornadas que dificultam um trabalho qualitativo, carga horária

reduzida na grade escolar, alunos desinteressados, práticas de ensino ultrapassadas, falta de

recursos didáticos e tecnológicos, entre outros. As práticas de ensino de leitura, de escrita e

de análise linguística têm sofrido mudanças, especialmente, pela valorização do texto como

unidade de ensino e do trabalho com a diversidade dos gêneros discursivos, no entanto, essas

mudanças são lentas. Além disso, ainda se observa, nas salas de aula, práticas pedagógicas

tradicionais, que colocam o ensino de gramática como central. Assim, cria-se a necessidade

de revisar e propor novas práticas que propiciem um ensino/aprendizagem mais efetivo.

Diante desse quadro, este trabalho, inserido no campo da Linguística Aplicada, propõe a

criação, descrição e análise de práticas pedagógicas que abordem o trabalho com a língua

portuguesa em sala de aula. O objetivo é partir do diagnóstico de problemas encontrados em

sala de aula e propor soluções para estes problemas, por meio da elaboração de intervenções

didáticas diversas: jogos didáticos, planos de aula, projetos, exercícios didáticos, entre outros.

Em seguida, descrever as práticas pedagógicas realizadas para, então, analisar os resultados

dessas intervenções. Orientam esta proposta os referenciais da Linguística Aplicada, bem

como estudiosos do português como língua materna (ANTUNES, 2003; 2009; 2014;

GUEDES, 2009, NEVES, 2008, TRAVAGLIA, 1997, entre outros). Esta pesquisa, ainda em

fase inicial, pode contribuir com a formação de futuros professores de Língua Portuguesa e

de professores já em exercício e, também, proporcionar experiências produtivas aos

aprendizes da língua.

Palavras-chaves: Linguística Aplicada; Ensino de Língua Portuguesa; Práticas Pedagógicas.
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EXPERIMENTAÇÃO ESTÉTICA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA EM A FESTA, 

DE IVAN ÂNGELO: DESMONTANDO A DITADURA

Bruno Rodrigues Soares Santos (UEMS)

stsburno@gmail.com

Volmir Cardoso Pereira (UEMS)

volmircardosop@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a produção

literária durante o Regime Militar, mais em específico A Festa (1976), de Ivan Ângelo, uma

vez que o período foi marcado pela repressão política e pelo cerceamento da expressão

artística no Brasil. Se na história mantemos viva às memórias e o registro do que foi de longe

um dos períodos mais nacionalista e opressor em toda a história do país, na literatura salvam-

se obras responsáveis por resgatar o aspecto humano e a essência de personagens que

enfrentaram o cerceamento da expressão artística. A partir de um levantamento bibliográfico

de artigos e teses lançados com temáticas relacionadas a esse contexto, como Lizandro

Calegari (2008) e Tania Pellegrini (2008), faremos uma apresentação do momento histórico,

especialmente os anos 1970, observando como ele se relaciona com a produção literária do

período, sobretudo a literatura de Ivan Ângelo. Em geral, pretendemos estudar o processo de

experimentação estético-formal do romance, observando suas implicações políticas, uma vez

que a obra foi escrita no contexto da ditadura militar brasileira e busca, ainda que de forma

fragmentada, fazer uma representação do contexto de censura e violência relativos a esse

período histórico. Para tanto, utilizaremos recursos de crítica literária de cunho materialista

(CEVASCO, JAMESON, EAGLETON) na busca por compreender as relações entre a forma

do romance e os aspectos políticos e ideológicos que podem ser aferidos a partir dele, de

acordo com o contexto histórico da época. Portanto, a leitura de obras como A Festa abre

espaços para questões relacionadas à verossimilhança entre a sociedade real e a ficcional.

Palavras-chaves: Crítica cultural materialista; Regime militar; Literatura brasileira.
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GITA (1974): UM ESTUDO DE INTERTEXTUALIDADE

NA CANÇÃO DE RAUL SEIXAS

Adriane Aparecida de Souza Mahl (PPG-Letras/UFGD)

adriane.mahl@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a intertextualidade na canção

Gita (1975) do cantor e compositor brasileiro Raul dos Santos Seixas (popularmente

conhecido como Raul Seixas, ou Rauzito). Nota-se que a intertextualidade é um conceito ou

uma ferramenta conceitual não só para pesquisadores da área da Literatura, abarcando

também várias outras áreas, tais como: música, arte, estudos culturais e etc. Em relação à

análise da canção escolhida, o nome da canção Gita é uma referência direta ao livro sagrado

da religião Hindu, o “Bhagavad Gita” e ao decorrer da canção percebe-se que vários

elementos presentes na religião Hindu dialogam com a religião Cristã, presente no Ocidente.

Dessa maneira, pode-se considerar comum a expressão “que neste mundo, nada se cria, tudo

se copia”, ou seja, neste contexto os textos sempre terão a influência de textos anteriores, e

em consequência disso, a “originalidade” de tal obra passa a ser questionada. Raul Seixas

utiliza a filosofia, os estudos místicos, e o conhecimento de várias religiões, como uma

tentativa de autoconhecimento, questões ligadas ao existir que no caso temos o exemplo de

como é anunciado no começo do poema indiano um diálogo entre Krishna (a divindade

responsável pela manutenção dos cosmos) e o personagem que questiona a respeito de sua

existência e que posteriormente, Raul Seixas em parceria com o letrista brasileiro Paulo

Coelho inserem em sua composição. Na canção, o personagem questiona a respeito de sua

existência e tem sua resposta através de um sonho em que dialoga com a divindade

responsável pela manutenção dos cosmos. Demonstraremos a aproximação com a literatura

por meio de textos de análise crítico teórica. Espera-se contribuir a compreensão de como se

dá o processo de intertextualidade na arte e na música em especial, através da análise de Gita

(1974). Utilizaremos como referencial teórico os seguintes autores: Paulo Cesar de Araújo,

Nestor Canclini, Maria Zilda Cury, Julia Kristeva, Emília Nery, Huberto Rohden.

Palavras-chave: Gita; Intertextualidade; Raul Seixas.
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HISTÓRIA E LITERATURA: ENTRE DISSENSÕES E CONVERGÊNCIAS

João Otávio Duarte Farias (UFGD)

basebal_kid@hotmail.com

RESUMO: Ao buscar sinais e respostas para diferenciar a História da Literatura, ou sob

outra perspectiva, o res fictio do res facto, encontramos quase sempre nós mesmos: a

discussão acerca das semelhanças e diferenças entre o fato e a ficção revela algumas de

nossas maneiras de perceber o tempo, os usos que fazemos da memória, as formas de narrá-

la, os meios com os quais significamos nossa existência. Essa noção, no interior do campo

intelectual da História e da Literatura, é de grande valia enquanto contribuição na construção

de nossas identidades e na compreensão ou intolerância que temos do outro. No que diz

respeito aos textos histórico e literário, entendo que o historiador constrói uma narrativa

diferente da literária, apesar de dialogar com estratégias de feitio do texto literário. O texto

historiográfico não é o passado de forma pura e final, mas resultado de uma minuciosa

operação de compreensão do que não existe mais, como um arranjo narrativo elaborado sobre

estruturas da experiência vivenciada. A proximidade da produção literária com a produção

historiográfica, deveras, não se dá de forma unilateral e sem problemas, mas a ideia de que

são campos excludentes parece cada vez menos concreta (FERNANDES; LEITE, 2011). O

texto histórico ocupa outra classe de escritos, divergindo em sua base informativa daqueles

que convencionou-se chamar de literatura, o que não impede o fato de ambos os campos

tratarem de experiências de vida, individuais e coletivas, partilhando também de métodos

discursivos que possibilitam a compreensão de fenômenos. No limiar dessa discussão, ensejo

refletir até onde se estendem essas fronteiras e de que forma se manifestam, entendendo que

as duas áreas, literária e histórica, são produtos culturais que tentam atribuir sentido às

experiências humanas. Para esse objetivo, o diálogo será estabelecido com autores como

Durval Albuquerque Junior (2007), Hayden White (1992), Michel de Certeau (1982),

Frederico Garcia Fernandes e Eudes Fernando Leite (2011), a fim de perceber a maneira

como o tema tem sido tratado.

Palavras-chaves: História; Literatura; Dissensões; Convergências.
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IDENTIDADE INDÍGENA NA LÍRICA

DE MÁRCIA KAMBEBA E GRAÇA GRAÚNA

Ana Claudia Duarte Mendes (UEMS)

anaclaudiadm@gmail.com

RESUMO: Ao iniciar nossos estudos sobre as textualidades indígenas, deparamo-nos com

produções de diferentes etnias, divulgadas por diferentes meios, principalmente nas mídias

digitais. Para este trabalho selecionamos para análise algumas poesias publicadas em blogs,

de duas escritoras indígenas, Márcia Wayna Kambeba, da etnia Omágua/Kambeba, do

Amazonas, e de Graça Graúna, da etnia Potiguara, do Rio Grande do Norte. Ao escolher a

produção poética dessas duas escritoras pensamos nas diferenças e aproximações possíveis

entre as identidades culturais e as narrativas cosmogônicas, a valorização da ancestralidade e

dos mitos que desvelam fazeres e valores perpetuados na oralidade, bem como a questão da

territorialidade como parte do universo que constitui as identidades das diversas etnias. No

percurso de análise dialogaremos metodologicamente com os estudos de Eliade (2008) sobre

o conceito de mito; com os de Adolfo (2010) sobre as questões ancestrais, Halbwachs (2004)

sobre memória coletiva e pertencimento aos grupos de origem. Quando pensarmos a questão

da identidade cultural, além de trabalharmos com Hall (2005), ampliaremos a perspectiva

para a questão do território, como parte do universo cosmogônico circundante e que agrega

valor identitário, para tanto selecionamos os estudos de Santos (2007) e Eliade (2008). No

que diz respeito a questão da colonialidade, trabalharemos com as proposições de Quijano

(2010) e Santos (2010) que propõe uma perspectiva voltada para os conhecimentos do Sul, a

fim de desvelar, a partir de epistemologias diversas, as questões do Brasil contemporâneo.

Nesse proceder, pretendemos colaborar para discutir caminhos a serem percorridos na

construção de uma literatura brasileira que tenha mais diversidade e pluralidade, respeito e

inclusão na e pela cultura brasileira.

Palavras-chaves: Etnia; Ancestralidade; Poesia; Memória; Colonialidade.

_____________________________________________________________

SELAC 2019 - Realização: Grupo de Estudo InterArtes

E-mail: selac.ufgd@gmail.com ou interartesufgd@gmail.com, Facebook: grupointerartesufgd, Blog: interartesufgd.wordpress.com

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

57



IDENTIDADES FRAGMENTADAS E A PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE

Maria Aparecida de Barros (PPGL/UEL)

mariabarros-uel@hotmail.com   

RESUMO: Nesta comunicação pretendemos propor uma reflexão sobre a fragmentação das

identidades e o descentramento do indivíduo nos tempos atuais. Em especial, nos deteremos

na análise da identidade da mulher em situação de prisão, a partir de um relato oral. A

narrativa da história de vida da jovem Nádia, 19 anos, acusada de tráfico de drogas,

cumprindo pena em Regime Fechado será o objeto deste estudo. Através dos relatos orais, da

voz encorajada, podemos recolher fragmentos de memórias, trazidas então, à luz, e discorrer

sobre identidades cambiantes, fracionadas, marcadas pela violência, pelo crime, assim como

pelo desejo de ser feliz e fazer o que supõe ser o bem. Identidades contraditórias, múltiplas.

Para esta análise, teremos como referências teóricas estudos sobre memória individual e

coletiva, oralidade e literatura oral, as identidades culturais em tempos de pós-modernidade,

e reflexões sobre o papel da mulher no decorrer do tempo. A História Oral procura ouvir

aqueles que não importam para os grandes centros e que estão à margem do consumo; pouco

ou nada produzem, como é o caso das mulheres encarceradas. Assim, concordamos com a

afirmação de Sebe Bom Mehy ao explanar sobre o papel da História Oral: “sabe-se que ela é,

pelo menos, uma janela que deixa ventilar o ar puro do ‘tempo presente’ e que sem ele não se

pode pensar a sociedade e os projetos de melhoria da vida coletiva com base em saber

rigoroso e comprometido” (SEBE BOM MEIHY, 2006, p.194). Para analisarmos esse relato

devemos considerar o contexto físico e social onde a narradora se encontra, que nos fala

privada de sua liberdade, cercada por grades e muralhas. Esta condição provoca uma enorme

angústia, decorrentes os diversos males decorrentes da prisionalização, e nesse sentido

manter vivas as lembranças do mundo exterior é significativo, pois através delas, ainda se

pode preservar um pouco de si, dentro de um espaço onde a individualidade é rara, e quase

tudo é usado coletivamente. A prisão torna-se, para estas mulheres, o espaço fronteiriço entre

a liberdade e clausura. Por meio das narrativas orais de história de vida, é possível obter um

outro olhar sobre algo já acontecido, uma vez que cada pessoa narra tal acontecido a partir da

sua subjetividade e de seu lugar no espaço social.

Palavras-chave: Mulher; Memória; Narrativa.
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“ÍNDIO NIETZCHIANO”: RESISTÊNCIA À COLONIZAÇÃO

E A AFIRMAÇÃO DA VIDA

Célia Regina Delácio Fernandes (UFGD)

CEELLE - Centro de Estudos em Ensino, Leitura, Literatura e Escrita

GENie - Grupo de Estudos de Nietzsche (UFGD)

celiafernandes@ufgd.edu.br

RESUMO: No Brasil, os autores indígenas conseguem espaço a partir da década de 1990, e essa

produção cresce no século XXI com alguns avanços, mas ainda com muitos desafios para seu

reconhecimento. Nesse contexto, destaca-se a aprovação da lei 11.645, em 2008, que estabeleceu

a obrigatoriedade de se tratar a temática indígena na escola básica, fomentando a produção

voltada para o público infantojuvenil e o surgimento de novos escritores. Hoje temos várias

obras de autoria indígena circulando nas escolas, compradas por meio de programas

governamentais de incentivo à leitura, mas trata-se de um fenômeno bastante recente. Em mais

de 500 anos de colonização, a chamada “literatura indigenista” mostra o “índio" de acordo com a

perspectiva eurocêntrica, ainda que possamos perceber raras fissuras em alguns textos. Em vista

disso, esta comunicação pretende apresentar o texto “Índio nietzschiano”, que compõe a obra

Histórias de índio, de Daniel Munduruku (1996), com o objetivo de discutir a resistência à

colonização, especialmente a doutrinação religiosa do nativo, representada na escrita de autoria

indígena, por meio de um relato verídico, em interlocução com alguns aspectos da filosofia de

Nietzsche. Dessa maneira, serão estabelecidos diálogos possíveis entre os escritos nietzschianos e

os de autoria indígena, averiguando em que medida a literatura indígena se potencializa como um

instrumento de luta, para que os nativos possam registrar as suas próprias histórias e valorizar

suas tradições culturais por meio da escrita, que possibilita negar os valores do colonizador e sair

da invisibilidade em defesa de uma cultura ascendente a favor da vida. Para fazer esse diálogo,

parte de uma pesquisa maior em andamento, será percorrido um caminho de investigação teórica,

em que a área de Letras possa ultrapassar suas fronteiras e dialogar com a filosofia, a

antropologia e a educação, para compreender essa nova produção literária de autoria indígena

com potência de construir uma nova realidade, superar a polarização entre ficção e verdade, e

(re)criar uma epistemologia indígena. Para tanto, inicialmente, serão utilizados alguns textos de

Nietzsche (1992; 2000; 2017), os estudos de Viveiros de Castro (2002) sobre perspectivismo

ameríndio e os teóricos indígenas Jecupé (2009), Munduruku (2008; 2014) e Graça Graúna

(2013), que são autores de pesquisa sobre educação e autoria indígena e também de obras

indígenas.

Palavras-chaves: Literatura nativa; Escrita indígena; Munduruku; Jecupé; Nietzsche.
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IRACEMA NO CINEMA: O MITO LITERÁRIO E A IDEOLOGIA NACIONALISTA 

SOB TENSÃO NO CONTEXTO DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA

Emerson Torres da Silva (UEMS)

emersonetorres@gmail.com

Volmir Cardoso Pereira (UEMS)

volmircardosop@gmail.com

RESUMO: Nesta pesquisa, pretendemos desenvolver uma análise da obra fílmica Iracema:

uma transa amazônica (direção de Jorge Bodansky e Orlando Senna, 1974), buscando

compreender como o mito literário indigenista arquitetado por José de Alencar no romance

Iracema (1865) é reencenado no filme, mas em sentido crítico, buscando não consolidar uma

ideologia nacionalista a partir de um mito fundador, tal qual no Romantismo brasileiro mas

sim expor as contradições entre o discurso do “Brasil grande” frente a realidade das camadas

sociais que viviam ou migraram-se para a região amazônica. Partindo da análise critica de

algumas obras históricas que tratam do período da ditadura militar discorreremos sobre a

complexidade social e política que se encontrava a nação desde a eleição de 1960 até o

agravamento da crise brasileira presenciada nos anos 70 e que colocava em xeque o milagre

econômico, que tanto foi aclamado pelos atores do regime. Ao acionar o mito alencariano,

nota-se que o filme coloca a própria ideologia nacionalista sob tensão, na medida em que esta

era expressamente evocada no contexto repressivo da Ditadura Militar nos 1970. Em linhas

gerais, temos como hipótese de trabalho a perspectiva de que o longa-metragem, filmado

clandestinamente durante a transição entre o Governo de Emílio Garrastazu Médici e Ernesto

Geisel, foi capaz de tencionar a ideologia militar nacionalista, mostrando as contradições

sociais e culturais que permeavam a abertura da rodovia Transamazônica, através de um

registro misto de documentário e ficção. Para tanto, partiremos de uma abordagem

materialista (CEVASCO, JAMESON) a fim de compreender a relação entre literatura,

cinema e sociedade.

Palavras-chaves: Cinema brasileiro; Ditadura militar; Literatura brasileira; Relações

interartes.
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JOÃO CABRAL DE MELO NETO: NARRATIVA DO “POETA-ENGENHEIRO”

NA COLETÂNEA TERCEIRA FEIRA

Jorge Delmar da Rosa da Silva Junior (CNPq/UFGD)

jorgedelmar@gmail.com

Renato Nésio Suttana (UFGD)

renatosuttana@ufgd.edu.br

RESUMO: Como a obra poética de João Cabral de Melo Neto é interpretada pela crítica?

Existe uma forma correta de analisar a obra do autor de Pedra do sono? O que a crítica pôde

extrair da obra cabralina? Na literatura brasileira tornou-se lugar comum atribuir o cálculo

racional de um engenheiro quando se faz referência a poesia de João Cabral de Melo Neto. É

possível fazer uma interpretação da poesia de João Cabral sem partir da narrativa crítica do

“poeta-engenheiro”? É possível perceber na crítica literária um ponto de partida em comum,

que, apesar de correto, pode obscurecer ou impedir que floresça uma visão inédita sobre a

poesia do poeta pernambucano? Seria equívoco supor que a crítica possa ter encontrado um

caminho comum (fácil?) que contemple todas suas questões sobre o processo de composição

poético de João Cabral abdicando outras formas de análises? A literatura crítica pode

(deveria) dar luz sobre outros ângulos da poesia cabralina? Esta comunicação tem o objetivo

de investigar, de maneira panorâmica, a narrativa crítica do “poeta-engenheiro” na obra

poética de João Cabral de Melo Neto, serão analisados os três livros da coletânea Terceira

Feira de 1961, compostas pelos livros Quaderna (1960), Dois Parlamentos (1961) e Serial do

mesmo ano. A presente comunicação não tem pretensão de derrubar a narrativa crítica do

“poeta-engenheiro”, pois fora uma acertada escolha de análise, porém, a obra de João Cabral

de Melo Neto, permite uma pluralidade de olhares que possibilitam, ao menos, questionar

algumas evidências da narrativa exposta pela crítica literária sobre a obra do poeta. A análise

retoma resumidamente uma parte do artigo sobre o poeta (em processo de elaboração) que

será apresentado como resultado de uma pesquisa de iniciação cientifica.

Palavras-chaves: Poesia brasileira; Crítica literária; Modernismo; João Cabral Melo Neto.
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LA POESIA VENEZOLANA: HISTORIA, MUJER Y POLITICA

Rosana Iriani Daza de Garcia (UFGD)

rosanadaza63@gmail.com

RESUMEN: La lectura de la obra poética de Miyó Vestrini (1938-1991), de origen francés –

ahora reunida bajo el título de “Todos Los Poemas” (1994)– nos permite conocer una de las

tantas voces femeninas con mayor fuerza dentro de la literatura venezolana. En este trabajo

tenemos como objetivo principal situar histórica e literariamente la vida de la poetisa,

considerando el momento coyuntural de las dictaduras militares de América Latina, cómo

identificar las memorias que la autora utiliza en su escrita y la importancia que tiene para su

condición de mujer. Inicialmente será hecha una discusión teórica a partir del estudio de

diversos autores que son especialistas en analizar el papel de la memoria y su importancia

para la sociedad. Otro de los puntos a tratar será la poesía como medio de resistencia en

tiempos de dictadura, específicamente la poesía de autoría femenina, de que la autora se hace

representante. Para desenvolver nuestro debate acaodémico, algunos de los críticos que nos

estarán acompañando durante el estudio serán: Octavio Paz (1982), Antonio Candido (2000)

y Alfredo Bosi (1977), entre otros que escribieran sobre la literatura en sus relaciones con la

historia y la sociedad. Estos autores guiarán nuestro trabajo literario, de tal manera que,

verificando también el contexto político-social de Venezuela de los años 60 sea posible hacer

un estudio comparado con el contexto político-social actual y así podamos aprender de un

pasado lleno de muerte, opresión e exclusión, ayudándonos a pensar sobre la posibilidad de

tener un presente donde la libertad de expresión prevalezca para todos y todas las personas

no solo de Venezuela sino también de los países de América Latina.

_____________________________________________________________

SELAC 2019 - Realização: Grupo de Estudo InterArtes

E-mail: selac.ufgd@gmail.com ou interartesufgd@gmail.com, Facebook: grupointerartesufgd, Blog: interartesufgd.wordpress.com

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

62



LEITURA SILENCIOSA SUSTENTÁVEL: 

UM OLHAR SOBRE O “HORÁRIO DA LEITURA”

João Vitor de Oliveira (PPG-Letras/UFGD)

vitorollive@gmail.com

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo analisar como é desenvolvida a prática com a

leitura literária aplicada em sala de aula em comunhão entre alunos, professores e pedagogos.

Tendo como base o projeto “Horário da Leitura” de uma escola pública de Curitiba, essa

monografia também buscou verificar o alcance do programa no processo de formação do

aluno-leitor e, além disso, conferiu o envolvimento de professores de outras áreas de ensino

que participam do Projeto de Leitura e que avaliação eles faziam desse. É papel da escola

desenvolver a prática leitora e existe um senso comum de que é tarefa do professor de Língua

Portuguesa cultivar essa atividade, mas qual a contribuição dos docentes de outras disciplinas

para esse ofício? Para constituição dessa análise foram realizados estudos sobre o conceito de

leitura, leitura literária, estratégias de leitura, interdisciplinaridade e ainda, as Diretrizes

Curriculares Nacionais e Estaduais (PR), os Parâmetros Curriculares Nacionais e os dados da

obra coletiva Retratos de Leitura do Brasil (2012). Na pesquisa-ação de campo, que se

desenvolveu em dois momentos, buscou-se delinear o perfil leitor dos estudantes e dos

instrutores por meio de questionários que avaliavam qualitativa e quantitativamente a relação

desses com o texto literário e que importância tem a literatura em suas vidas (escolares e em

casa). Além disso, esse teve o intento de levantar a avaliação dos educandos frente ao

“Horário da Leitura” e a preparação dos educadores para aplicá-lo. Essa pesquisa teve como

aporte teórico, principal, os estudiosos: COSSON (2014), YUNES (2003), JOUVE (2002),

KOCH (2009) e ANTUNES (2009). Os dados coletados apontaram que a iniciativa tem

surtido efeito positivo na formação de leitores e no processo de ensino-aprendizagem, e que

os mestres, mesmo os de língua portuguesa, não são mediadores de leitura e, portanto,

carecem de aperfeiçoamento. Dessa maneira, foram feitas algumas sugestões de melhorias

nos encaminhamentos do projeto e quais direções percorrer quando o assunto é a formação

do leitor literário com foco em melhorias educacionais.

Palavras-chaves: Leitura; Leitura Silenciosa Sustentável; Estratégia de Leitura; Mediação

de Leitura.
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO L1 E L2 E A LITERATURA VISUAL

EM UMA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA

Rosana de Fátima Janes Constâncio (UNIOESTE/EaD-UFGD)

rojanesinterprete@gmail.com

Eliane Francisca Alves da Silva Ochiuto (UNESP/EaD-UFGD)

PPG em Estudos Linguísticos IBILCE/UNESP

anefransilva@gmail.com

RESUMO: Em pleno século XXI ainda vivenciamos diversos entraves, desafios de como ofertar e

propiciar uma educação de qualidade que atenda a todos em sua diversidade. Nesta perspectiva, com

intuito de compreender o processo de ensino aprendizagem que otimize uma formação linguística

discursiva que permita identificar os meios que conduzam a superar tais desafios é que buscamos

rumos e trilhas fundamentados na corrente teórica do funcionalismo para o ensino da língua brasileira

de sinais como L1 e como L2 e a difusão da literatura visual. Por um longo período o percurso

educacional dos estudantes surdos foi centrado no jogo de poder de uma classe hegemônica

dominante onde o desenvolvimento da oralidade era fundamental para o processo de aprendizagem

dos surdos. Após muitos movimentos as conquistas do reconhecimento da língua de sinais como

meio de comunicação e expressão propiciou uma nova maneira de conceber o jeito singular de ser,

aprender e interagir das pessoas com surdez. Nesta perspectiva o Decreto nº 5626/05 que

regulamentou a Lei de Libras nº 10.436/02 favoreceu quanto ao uso e difusão da Libras quando

instituiu a disciplina de Libras nos cursos de graduação. Neste jogo de poder (BHABHA, 2010) onde

os embates entre colonizadores e colonizados são constantes, as tensões emergem e as negociações

são fundamentais para vencer as barreiras sejam elas atitudinais, sociais, culturais ou linguísticas.

Como a abordagem funcionalista concebe a linguagem como um processo de interação social (DIK,

1989), é de se esperar, que as reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem ocorram,

conforme aponta o próprio Dik, regida por “regras sociais, normas ou convenções”. Assim, o objeto

de estudo visa compreender dentro da perspectiva funcionalista, de que forma o ensino da Libras

como L1 para pessoas surdas e L2 para ouvintes pode ocorrer significativamente centrando no uso e

na interação em uma relação dialógica na qual o indivíduo se apropria da cultura contemplando

também a difusão da literatura visual. Neste sentido pesquisar a estrutura linguística comparando

línguas orais e línguas de sinais otimizam para um novo paradigma educacional quanto à valorização

da língua, bem como uso e difusão visando entender também a perspectiva discursiva dos surdos Luz

(2003), Skliar (2003), Coracini (2003), Orlandi (2007), Cavallari (2011). As implicações do objeto de

pesquisa visam corroborar com uma análise criteriosa dos dados obtidos sendo esperado que os

benefícios do presente estudo possam elucidar e aprofundar os conhecimentos linguísticos da língua

de sinais brasileira.

Palavras-chaves: Libras; Funcionalismo; Estudos culturais; Formação linguística; Ensino de línguas.
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LITERATURA E COMPARATISMO NO TEATRO CONTEMPORÂNEO 

BRASILEIRO: FILIGRANAS DO DIREITO EM A PARTILHA, DE MIGUEL 

FALABELLA

Jéssica Nágilla Hagemeyer

(PPG-Letras/UFMS-Campus de Três Lagoas)
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir e analisar os aspectos jurídicos encontrados

na peça teatral A Partilha, de Miguel Falabella, sob a perspectiva dos herdeiros, tendo em

vista que esta obra retrata, de forma autêntica, as frequentes desavenças familiares durante o

período de abertura do inventário e partilha de um parente falecido que deixa bens a seus

herdeiros. Este estudo propõe estabelecer as relações sócio-jurídicas entre os diálogos das

personagens e os problemas comuns enfrentados durante a fase de escolha do inventariante.

Seguindo o método qualitativo descritivo, o aporte teórico deste trabalho está fundamentado

na vertente da literatura comparada, especificamente, na interação entre Direito de Família e

Sucessões e Literatura. Para tanto, recorremos aos conceitos literários e aos estudos teatrais,

cujos pilares são Candido (1972), Carvalhal (2006) e Magaldi (1994), aliados aos conceitos

jurídicos contidos em Gagliano (2017), Gonçalves (2017) e Venosa (2014). A análise de

textos literários, sob o viés de outros ramos do conhecimento, tem ganhado espaço no campo

dos estudos literários com as pesquisas desenvolvidas por meio da literatura comparada.

Dessa forma, aliar os estudos da literatura comparada às ciências jurídicas é uma forma de

ampliar a perspectiva de discussão e compreensão sobre os diversos elementos que permeiam

o contexto sociológico e forense atual. O intercâmbio de conhecimento entre duas áreas, no

caso, Literatura e Direito, permite, além da acessibilidade de informações dessas duas searas,

o desenvolvimento da opinião crítica sobre temas cotidianos, que, muitas vezes, passam

despercebidos pela sociedade como, por exemplo, questões de disputa patrimonial entre

familiares, tolerância de visões de mundo distintas, limites da tutela judicial sobre o

indivíduo, entre outros.

Palavras-chaves: Literatura Comparada; Teatro Contemporâneo; Direito de Família e

Sucessões; A Partilha.
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LITERATURA INDÍGENA NO CONTEXTO ESCOLAR: UM ESTUDO NAS OBRAS 

COMPLEMENTARES DO PNLD DE 2010 E 2013

Enilze de Souza Breguedo (UFGD)
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RESUMO: Nesta comunicação será apresentado o projeto de dissertação de mestrado em Letras,

que propõe um estudo sobre Literatura indígena nas obras complementares do Programa

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2010 e 2013. Este projeto tem por objetivo

analisar essas narrativas, considerando a contribuição da literatura infantil na divulgação da

cultura indígena no processo de alfabetização e letramento. Para tanto, o corpus da pesquisa

constitui-se de três obras literárias infantis que compuseram os acervos do PNLD do ano de 2010

e 2013, destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental: Kabá Darebu de Daniel Munduruku

(2002), As fabulosas fábulas de Iauaretê de Kaká Werá Jecupé (2007) e Txopai e Itôhã de

Kanátyo Pataxó (2000). A seleção dessas obras considerou primordialmente as narrativas que

retratam a cultura indígena sob o olhar do próprio indígena. O recorte fundamenta-se pela

necessidade de abordar a história e a cultura indígena no ambiente escolar, porque desde a

promulgação da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, torna-se obrigatório trabalhar essa

temática em sala de aula. Assim, por estarem presentes em todas as escolas públicas brasileiras,

essas obras precisam ser estudadas para que não se perpetuem estereótipos e preconceitos. Nessa

perspectiva, este projeto de pesquisa buscará realizar uma análise qualitativa da literatura

indígena, haja vista que os estudos acerca da literatura infantil de autoria indígena ainda são

bastante incipientes. Portanto, para auxiliar essa investigação, serão utilizados como fonte os

documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Educação – MEC sobre o assunto em questão.

No campo teórico foram selecionados estudos com abordagens coerentes com as perspectivas

desta pesquisa. Nesse trajeto, serão utilizadas as contribuições teóricas do campo da história

cultural (CHARTIER, 2002; LARAIA, 2005; BARROS, 2008); da identidade (SILVA, 2014;

HALL, 2015; BERND, 2011); da teoria da literatura e da literatura infantil (ARROYO, 2011;

COELHO, 2000; CUNHA, 2003; GÓES, 1984; PAIVA ET AL., 2005; ABRAMOVICH, 1994;

LAJOLO, 2001, 2011; LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, 1986, 1993; FERNANDES, 2007, 2017;

CANDIDO, 2014) e da literatura indígena (CASEMIRO, 2013; THIÉL, 2012; BONIN, 2009,

2010, 2012; SILVEIRA; BONIN, 2012; MUNDURUKU, 2012; LAJOLO; ZILBERMAN, 2017;

SILVA; GRUPIONI, 1995).

Palavras-chave: Literatura infantil; Escritores indígenas; Acervos complementares do PNLD;

Literatura indígena; Formação de leitores.
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MACKANDAL: DE ESCRAVO À MITO HAITIANO

Valéria Sales Menezes (PPG-Letras, Capes/UFGD)

valeria.menezes@hotmail.com

Profa. Dra. Leoné Astride Barzotto (UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: imbricada no Haiti e por lá desenvolvida, a marronnage, conhecida como a fuga

dos escravos para as montanhas, possui um alto teor revolucionário. Marcada pela figura de

Mackandal – um escravo provavelmente vindo da Guiné, como tantos outros que foram

transplantados para o Haiti –, tal ato, que se iniciara de maneira silenciosa, transformaria-se

em um dos maiores levantes já vistos em todo o globo e culminaria na primeira revolução

antiescravagista das Américas. A história ‘maravilhosa’ do Haiti e os feitos de Mackandal são

recuperados por Isabel Allende, em A ilha sob o mar (2010); contudo, antes mesmo de

Allende recuperar a história, o cubano Alejo Carpentier já havia realizado esse feito em 1949.

Em O reino deste mundo (1949[2009]), conhecemos Ti Noel, um escravo que reconta a

história de seu país e, assim como Zarité – a protagonista de Allende –, também apresenta o

ser mítico representado pelo marron Mackandal, além de acontecimentos históricos que são

recorrentes em ambas as obras. Numa espécie de releitura do texto de Alejo, Allende retoma

o Haiti através de sua histórica luta pela liberdade dos escravos e da independência da

colônia. Ao recuperarmos a realidade maravilhosa do Haiti através dos feitos de Mackandal,

temos como objetivo evidenciar a importância não apenas histórica, mas também literária, de

um escravo que funcionou como líder para todo um povo, um período e um ideário de

liberdade. Para tal pesquisa, autores como Chiampi (2015), Esteves e Figueiredo (2012),

Laroche (2007) e Coser (2007) foram utilizados para a análise teórica dos romances em

questão.

Palavras-chaves: Mackandal; O reino deste mundo; A ilha sob o mar; Literatura; História.
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“MEDIAÇÃO” TAMBÉM COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA: 

POSSIBILIDADE PARA O ENSINO DE ARTE

Kelly Queiroz dos Santos (UEMS)

PROFEDUC/NAV(r)E

kellyq.santos@gmail.com

Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS)

PROFEDUC/NAV(r)E

marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho propõe uma discussão acerca da “mediação” – aqui entre aspas,

pois estou refletindo ainda acerca do conceito de “mediação cultural” como posto pelos

especialistas da área de Arte, portanto esta é uma pesquisa ainda em construção que será

desenvolvida no PROFEDUC/UEMS –, que entendo como a criação de abordagens metodológicas

artístico-pedagógicas, como uma prática pedagógica outra, pensadas a partir da obra e do

espectador para aproximá-los. Esta pesquisa e reflexão se dão através de minhas experiências

práticas com “mediação”, que iniciaram em 2014 com o Festival do Teatro Brasileiro, onde

percebi a demanda e necessidade desse tipo de ação que resultaram na minha pesquisa de Trabalho

de Conclusão de Curso, no curso de Artes Cênicas e Dança, na Universidade Estadual de Mato

Grosso do Sul (UEMS). Com aquela pesquisa como ponto de partida surgiram novas provocações,

leituras e estudos na disciplina de “Arte, Cultura e Educação na Formação Docente com

perspectivas dos Estudos de Culturas” do Mestrado Profissional em Educação, na UEMS, que me

levaram a outras reflexões, outro modus de pensar a “mediação”, de como pensá-la para além de

um modelo de cultura, arte e conhecimento eurocêntrico, hegemônico e moderno estabelecido na

necessidade de serem mediados. Daí nasce a interrogação sobre o conceito de “mediação cultural”.

Quero pensar nesta proposta uma “mediação” de representações, de aproximações, à esteira de

Stuart Hall (2016). Ao entender a “mediação” como procedimento metodológico, percebo a

potência dessa ação para ser utilizada e pensada para o ensino de Arte no ensino formal, o que é

uma discussão outra sobre mediação a ser apresentada nesta pesquisa. Para isso trago reflexões

teóricas, como a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, que faz parte dos parâmetros do

ensino de arte no ensino formal, e também reflexões específicas de “mediação”, como as propostas

por Flavio Desgranges. O objetivo aqui é tomar a “mediação” como ferramenta – ou prática

pedagógica outra – para o ensino de arte e formação de um aluno mais sensível ao que está sendo

apresentado e disponibilizado ao seu redor. Além disso, desejo propor que este professor, aquele

que está entre o artista e o espectador, seja um “arte-mediador”.

Palavras-chaves: Arte; Educação; Mediação.
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MEMÓRIAS DA VEDETE DA FAVELA:

CADERNOS DE CAROLINA MARIA DE JESUS

Flavieli Arguelho Vilarba (UFGD)

fvilarba@gmail.com

Dejair Dionísio (UFGD)

dejair.dionisio@gmail.com

Leoné Astride Barzotto (UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: A pesquisa na qual nos debruçamos e que contempla o fazer afrodescendente,

busca visibilizar uma escrita resistente, que enuncia a filiação às culturas ancestrais e reforça

a luta constante do cotidiano das classes oprimidas, uma vez que o complexo cenário político

atual propiciou constantes manifestações de discursos que semeiam preconceitos e

reproduzem ideologias intolerantes, disseminadoras de ódios que fortalecem a violência,

retomamos os cadernos de Carolina Maria de Jesus para recobrar resistência diária. Para

desenvolver essa análise, buscou-se compreender a vida e obra da escritora mineira,

aproximar a leitura à história do negro no Brasil e aprofundar a discussões sobre o sistema

educacional. Partindo de dois objetivos centrais que nortearam o trabalho, os quais

abrangem: estudar os diários de Carolina Maria de Jesus e discutir as questões de

marginalização do corpo negro por meio das experiências descritas pela escritora e, também,

compreender como as instituições mantem a ideologia hegemônica, sendo a Escola o

principal objeto de exemplo. O estudo sobre a escola auxiliou para avançar o entendimento

sobre a importância da literatura e sua e retirada do componente curricular como matéria

obrigatória. A abordagem metodológica centrou nos estudos bibliográfico dos livros de

Carolina Maria de Jesus, para tratar do sistema educacional brasileiro foram consultadas e

dialogadas ao longo do texto as obras Escola e Democracia (2012) e Histórias das ideias

pedagógicas no Brasil (2010), de Dermeval Saviani e Ideologia e Aparelhos Ideológicos de

Estado (1970), de Louis Althusser e as teorias base que fomentaram as discussões sobre

racismo e o corpo negro dos teóricos Silvio Luiz de Almeida, O que é racismo estrutural

(2018) e A crítica da razão negra (2018), de Achile Mbembe.

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus; racismo estrutural; literatura.
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MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA EM PERSPECTIVA: O ORIXÁ EXU NO 

VIDEOCLIPE BLVESMAN DE BACO EXU DO BLUES

Renan da Silva Dalago (UEMS-UUCG)

renandalago@gmail.com

Altamir Botoso (UEMS-UUCG)

abotoso@uol.com.br

RESUMO: Os mitos são narrativas simbólico-imagéticas que carregam significados,

mensagens e representações de acordo com a cultura de uma sociedade e se perpetuam por

meio da literatura, histórias e contos, muitas vezes sendo passados de geração para geração.

A cultura afro-brasileira possui uma grande quantidade de Deuses mitológicos, chamados de

Orixás, apresentados a partir de contos e histórias, que contêm ensinamentos sobre suas

personalidades, regências, fraquezas e domínios, sendo a base ideológica das religiões de

matriz africana, trazidas e perpetuadas no Brasil na época da escravatura. A partir dessa

constatação, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a releitura mitológica do Orixá

Exu, presente no videoclipe Blvesman, lançado em 23 de novembro de 2018, pelo cantor

baiano Diego Alvaro Ferreira Moncorvo, mais conhecido pelo nome artístico de Baco Exu do

Blues. O videoclipe, com o título homônimo ao do álbum, leva para o audiovisual uma

releitura do Orixá Exu. A partir da comparação dos contos ficcionais e narrativas mitológicos

de Exu e do videoclipe, é possível identificar a presença de símbolos que nos remetem às

histórias dessa divindade da cultura africana. É plausível identificar também, que ao se

utilizar da mitologia de Exu na construção poético-literária, o audiovisual faz uma crítica às

religiões, à intolerância religiosa, ao racismo e à política. Para esta análise, foram realizados

estudos bibliográficos, que se pautam nas obras: O que é mito (1996) de Everardo Rocha; O

poder do Mito (1988) de Joseph Campbell; Mito e Significado (1978) Claude Levi-Strauss;

Mitologia dos Orixás (2001) de Reginaldo Prandi; O livro essencial da umbanda (2014) de

Ademir Barbosa Junior e Orixás Deuses Iorubás na África e no novo mundo (2018) de Pierre

Fatumbi Verger.
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NÃO DEVORE MEU CORAÇÃO, O FILME. UMA ADAPTAÇÃO

ENTRE A FRONTEIRA DA FICÇÃO E NÃO FICÇÃO

Fábia Campos Belo (UFMS)

RESUMO: O cinema brasileiro passa por um processo de renovação, mais precisamente, em

1990. Trata-se de filmes com propostas estéticas com diferenças significativas entre si, obras

que têm uma forma mais fantástica, autoral e poética, que surgem em diferentes contextos e

regiões geográficas do país. A literatura tem sido ponto de partida em todo o mundo desde o

surgimento do cinema, com a transformação de obras literárias em narrativas visuais. Este

artigo propõe uma análise do filme Não Devore Meu Coração (2017), dirigido por Felipe

Bragança, gravado no interior de Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista, fronteira com

o Paraguai. O filme é resultado do processo de adaptação de dois contos do livro Curva de

Rio Sujo (2004), de Joca Reiners Terron. O longa-metragem vai se desenhando como um

western em que motoqueiros travam uma batalha: de um lado, temos brasileiros e, de outro,

paraguaios de origem guarani, as duas gangues rivais que disputam por território dentro da

narrativa. Alternando romance e ação, é falado em três idiomas: português, espanhol e

guarani, permeados pelo legado simbólico de conflitos da Guerra do Paraguai (1864-1870).

O objetivo deste trabalho foi demonstrar, comparar e entender a relação de um filme

ficcional com o não ficcional desde seu processo de construção. Neste sentido, a ficção Não

Devore Meu Coração retrata a realidade de um fato histórico documental da Guerra do

Paraguai no âmbito de uma fábula. O roteirista toma como inspiração o conto, ou seja,

seleciona uma situação dramática e personagens e desenvolve a história com uma nova

estrutura, o que se distingue da não ficção. Portanto, a pesquisa conclui que ficção e não

ficção são uma questão de como fazer a produção cinematográfica. Na ficção, boa parte do

filme já está previamente estabelecida no roteiro, considera-se que existe uma construção

dessa realidade, ou ainda uma representação mais ou menos real desse nosso mundo; a não

ficção é mais orgânica e lida com a realidade de uma forma mais intensa e aberta. As duas

valem-se de suas intenções éticas na linguagem audiovisual. No processo de construção do

pensamento, o respaldo teórico contará com: Bill Nichols (2016), Fernão Pessoa Ramos

(2008), Doc Comparato (2016), Robert Stam (2003), entre outros que discutem essa temática.

Palavras-chave: Cinema; Ficção e Não Ficção.; Adaptação; Literatura.
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O DESCORTINAR DOS SENTIMENTOS FEMININOS 

EM OUTROS JEITOS DE USAR A BOCA (2016), DE RUPI KAUR

Thayssa Ajala Ferreira (IC-CNPq/UFGD)

thayssaajala@gmail.com

Profa. Dra. Leoné Astride Barzotto (UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade selecionar os poemas do livro Outros jeitos de

usar a boca (2016) de RupiKaur e, a partir deles, analisar os acontecimentos do universo

feminino através da inferência dos atuais debates sobre questões de gênero. A obra enfatiza o

universo existencial feminino que se difere de narrativas e ficções, mas que ainda assim tem

um pouco de ambas, uma vez que narra fatos corriqueiros e salvaguarda a origem dos fatos

presentes nos poemas, trazendo apenas a verdade escancarada, fazendo com que o leitor se

identifique e reflita a respeito das experiências de sobrevivência em forma de versos.

Assuntos como maternidade, vínculos afetivos, abusos e sexualidade são amplamente

expostos em seus poemas e nos interessa, sobremaneira, analisar tais temáticas pela ótica

pós-colonial e debate de gêneros da atualidade. Buscamos evidenciar nos poemas, as várias

reflexões acerca do empoderamento feminino expostas pelo caráter metonímico que o eu

lírico atribui aos poemas e analisar o potencial de resistência, revide e denúncia presente na

obra da escritora hindu-canadense. Ademais, tivemos como resultado da análise dos poemas,

três temas centrais, ao qual a auto ficção presente no livro é analisada, uma vez que a autora

inspira se em fatos efetivamente vividos por ela e não se limita a acomodar uma existência

que não é sua, mas vai, antes, denunciar fatos corriqueiros que são existentes e

compartilhados por mulheres do mundo todo. Em seguida, o segundo tema aborda a questão

do abuso do corpo da mulher trazendo poemas-denúncias de violências que são recorrentes,

como os casos de estupros incestuosos que fazem com que meninas expressem um

comportamento erotizado, oriundo em seu próprio seio familiar. Já no terceiro e último tema,

fora discutida a construção identitária feminina em uma sociedade patriarcal à qual a mulher

não tem poder de fala e é submissa. Concluímos que Kaur (2016) transforma, portanto, todos

os sentimentos que uma mulher, apenas uma mulher, consegue sentir em poemas que

descortinam a realidade da miríade feminina, já por um longo tempo com sua voz relegada à

uma sociedade regida pela ideologia patriarcal.
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O DISCURSO SOBRE OS PAPÉIS SOCIAIS DOS GÊNEROS MASCULINO E 

FEMININO APRESENTADAS NO LIVRO DIDÁTICO

Angélica da Silva Terra (UFGD)

PPGLetras - Mestrado 

angelica697@hotmail.com

Rita de Cássia Pacheco Limberti (UFGD)

PPGLetras - Mestrado 

RESUMO: O presente trabalho estuda a representação dos papéis sociais dos gêneros

feminino e masculino presente em propostas de produções textuais nos livros didáticos de 9º

ano (CEREJA, MAGALHÃES, 2015) de escolas da rede municipal de Dourados. O ambiente

escolar contribui de maneira significativa na formação dos cidadãos na sociedade atual e os

discursos que circulam nesse espaço podem conduzir, influenciar a maneira que os alunos

entendem e processam as informações e valores acerca dos papéis sociais dos gêneros

masculino e feminino. A partir do pressuposto de que, atualmente, vivemos ainda toda a

estruturação da nossa sociedade com base em valores patriarcais, a hipótese estudada é de

que possa haver alguma transformação nas abordagens didáticas dos livros didáticos papéis

sociais do homem e da mulher, convivendo agora com ampla quantidade de discussões sobre

o assunto pelo viés da igualdade de gênero como as levantadas há décadas por Beauviour

(1960) e Butler (2013). Alicerçados pelos estudos sobre o processo de construção de sentidos

nos enunciados, como o método arqueológico de Foucault (2008; 2014), entendemos que

neles existem reproduções e resistências discursivas a serem consideradas sob um amplo

espectro. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem descritiva-explicativa,

tendo como fundamentação teórica a Análise do Discurso Francesa (ORLANDI, 2010;

PÊUCHEUX, 2009). Assim, foram identificadas, descritas e analisadas as recorrências

linguístico-discursivas dos enunciados verbais presentes no livro didático em questão. As

reflexões produzidas no caminho investigativo pretendem contribuir para o entendimento da

construção dos papéis sociais de cada gênero na atualidade e, atentar para o papel das

práticas pedagógicas que podem influenciar o reforço de padrões culturais, uma vez que o

resultado das análises demonstra a recorrência de estereótipos de gênero na condução das

reflexões apresentadas aos estudantes.
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O ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA ATRAVÉS DO CINEMA

Ana Carolina Pereira de Souza (UEMS/PROFEDUC)

NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas

anabresolinps@gmail.com

Marcos Antônio Bessa-Oliveira (UEMS/PROFEDUC)

NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais em (re)Verificações Epistemológicas

marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: Este resumo apresenta uma proposta do ensino da cultura afro-brasileira através

do cinema. Os referenciais teóricos utilizados para a execução desta pesquisa foram: Comolli

(2011), Barcelos (2011), Gomes (2013). Para falar sobre cultura afro-brasileira, vale destacar

o dia 09 de janeiro de 2003, data em que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva

sancionou a lei 10.639, que alterou o artigo 26 da Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, tanto nos currículos do

ensino público e particular da educação básica, quanto no ensino fundamental e no ensino

médio. O cinema é utilizado na sala de aula como um recurso midiático. A concentração do

aluno em meio ao roteiro, ocorrido dá o enriquecimento na relação ensino-aprendizagem. O

cinema se recicla aproveitando de ideias que vem do real e também dando a essas realidades

novos caminhos. Na metodologia para realização deste trabalho foram utilizadas rodas de

conversa sobre o racismo, além de relatos escritos pelos alunos após a assistência do filme

“Espelho, espelho meu” (2011) que aborda a construção da identidade negra como discussão

e a estética do negro, como elemento importante no processo de formação. A valorização da

estética negra na escola pode tornar-se uma estratégia pedagógica na construção de

identidades e de combate ao racismo, preconceitos que tanto a escola deve superar em

relação à estética negra. O professor tem a responsabilidade de transmitir a cultura afro-

brasileira para além da data posta no calendário escolar (20 de novembro, dia da Consciência

Negra), imposta pelo homem branco.
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O HUMOR E A PARÓDIA NA OBRA DE JOSÉ SARAMAGO:

DO CÔMICO À DESSACRALIZAÇÃO

Jéssica Viana Barone - (UFGD)

jessica.viana.barone@hotmail.com

RESUMO: Referência na narrativa portuguesa contemporânea, José Saramago traz, em

algumas de suas obras, críticas e reflexões que demonstram certo ceticismo e

questionamentos do autor acerca da figura de Deus. Caim (2009) trata dos textos sacros do

Antigo Testamento de forma irônica e sagaz, demonstrando uma sutil comicidade, que refuta

a história narrada na Bíblia. A comicidade instaura-se principalmente pela simplicidade

prosaica e pela dessacralização dos textos bíblicos por meio da ironia presente nos diálogos

entre o protagonista Caim e Deus, que muitas vezes é representado como um paspalho. O

objetivo de minha pesquisa é analisar as particularidades da escrita do autor e apontar

aspectos paródicos e humorísticos da novela que resultam na dessacralização dos textos

bíblicos, no sentido de desmistificação, prezando a visão do leitor na concretização da

risibilidade da obra. Visito também a obra O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), de

Saramago, que, como Caim, se refere aos textos bíblicos de forma paródica. Busca-se nesta

comunicação fazer um pequeno resumo da obra Caim (2009) e explicitar a investigação a ser

feita acerca da jocosidade na novela de Saramago, demonstrando os resultados até agora

obtidos na pesquisa, que por enquanto analisa os traços de ironia característicos da arte pós-

moderna com base nas propostas teóricas de Fredric Jameson (1984) e Linda Hutcheon

(1991). A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica que inclui as obras Caim (2009) e

O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991) de José Saramago, assim como as teorias de

Afonso Romano Sant’Anna (2003) e Henri Bergson (1983), acerca do pós-modernismo, da

paródia, do riso e do cômico, respectivamente.

Palavras-chaves: Paródia; Ironia; Humor; Pós-moderno.
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O MALANDRO NO CONTO O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS, 

DE LIMA BARRETO

Victória Nantes Marinho Adorno (IC-UEMS)

nantes29victoria@gmail.com

Altamir Botoso (UEMS)

abotoso@uol.com.br

RESUMO: O personagem malandro na Literatura Brasileira tem uma grande importância,

pois sua imagem representa uma crítica a uma sociedade regida por contradições, revelando

problemas sociais e desvelando tais contradições em seus atos. O objetivo dessa pesquisa é

analisar a representação do personagem malando no conto O homem que sabia Javanês, de

Lima Barreto. Nesse conto, o malandro surge como um personagem gracioso, conduzido

pelas oportunidades apresentadas e que aproveita as comodidades de seus atos ilícitos,

conseguindo enganar grande parte da alta sociedade carioca da época. A narrativa ironiza o

modelo de ascensão social, padrão de nobreza e saber por meio de influências culturais,

enfocando a questão do aprendizado de línguas estrangeiras, necessidade de enganar para ter

uma condição de vida melhor e a manutenção do ato da malandragem sem ser descoberto.

Lima Barreto é um escritor que está à frente de seu tempo, pois critica a forma como a

sociedade valoriza a riqueza, o conhecimento estrangeiro, sem valorizar sua própria cultura e

coloca em evidência os problemas coletivos. A pesquisa analisa o malandro no conto

selecionado, identificando primeiramente os seus traços e características mais relevantes

para, em seguida, efetivar-se a análise desses elementos com o apoio dos textos teóricos, com

o intuito de ampliar os estudos sobre o personagem malandro e os seus desdobramentos na

ficção brasileira, e também com o propósito de difundir as obras de Lima Barreto que

apresentem personagens cujo comportamento seja regido pela malandragem. Como suporte

teórico, utilizaremos os seguintes estudos: Dialética da Malandragem, de Antonio Candido

(1970), Do pícaro ao malandro: uma poética da rebeldia (2010), de Altamir Botoso,

Carnavais, malandro e heróis, de Roberto DaMatta (1990), Um olhar sobre o romance

malandro, de Luciane Figueiredo Pokulat (2009), A vida de Lima Barreto, de Francisco de

Assis Barbosa (2003).

Palavras-chaves: Malandro; Conto; Lima Barreto; Literatura Brasileira.
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O REVIDE LATINO-AMERICANO EM THE LADY MATADOR’S HOTEL

Gabriele Gomes (PIBIC – CNPq/UFGD)

gabrielegomes@gmail.com

Profa. Dra. Leoné Astride Barzotto (UFGD)

leoneastridebarzotto@gmail.com

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o potencial de revide e de resistência

latino-americano no romance The Lady Matador’s Hotel, da escritora cubana Cristina García,

através dos conceitos teóricos de identidade cultural na pós-modernidade (HALL,1992), não-

lugar (AUGÉ,1992) e deslocamentos culturais no romance (XAVIER, 2014). Utilizando

como referentes para estudo a protagonista Suki Palácios – a toureira, Aura Estrada – a ex-

guerrilheira buscando vingança, o Hotel Miraflor – centro dos acontecimentos do romance e

a Catedral na praça colonial. The Lady Matador's Hotel (2010) é um romance que enfatiza as

vidas entrecruzadas dos hóspedes de um hotel, numa capital anônima, da América Latina. O

mesmo aparece como uma metonímia dos deslocamentos interamericanos, posto que todos

estão de passagem e todos são, os estão ligados a alguém, das Américas. Os personagens são

híbridos como a própria linguagem do romance e estão hospedados por conta de motivações

particulares que os fazem chocar com outros hóspedes, de forma que, no decorrer do

romance, memórias socioculturais coletivas são recuperadas dando sentido a toda a diegese.

Trata-se de uma história com fundo político, levantando questões de gênero, opressão, poder,

identidade e, especialmente, o sentimento de pertencimento. Nesta capital latino-americana,

sem nome; nesta luxuosa hospedaria, a vida de seis homens e mulheres convergem ao longo

de uma semana. Há uma toureira (totalmente híbrida) japonesa-mexicana-americana que está

na cidade para a primeira competição de toureiras das Américas; uma ex-guerrilheira que

trabalha como garçonete na lanchonete da hospedagem, em busca de realizar sua tão sonhada

vingança; um coreano (proprietário de uma fábrica) com sua amante menor de idade,

abrigados na suíte de núpcias; uma advogada alemã que agencia adoções ilegais de crianças

locais; um coronel que comete atrocidades durante a guerra civil de onde veio; e um poeta

cubano que está hospedado, com sua esposa norte-americana, para adotar uma criança local.

Assim, busca-se analisar o romance à guisa dos trânsitos culturais latino-americanos e,

especialmente, o potencial de revide e de resistência que os mesmos apresentam.

Palavras-chave: Cristina García; The Lady Matador’s Hotel; América Latina; Literatura;

Identidade.
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OS JARGÕES NA FALA DOS MILITARES: UMA ABORDAGEM 

FENOMENOLÓGICA

Daniel Nunes de Alencar (UEMS)

daniel_n.l@hotmail.com

Prof. Dr. Miguél Eugenio Almeida (UEMS)

miguel@uems.br

RESUMO: Os jargões sempre estiveram presentes nas organizações militares; mas como e

por que tais expressões idiomáticas surgiram? Assim, investigamos, usando o método

fenomenológico, as relações internas e externas dos jargões em questão, usados pelos

militares do exército, em Campo Grande – MS, constituindo o corpus da língua não escrita.

Portanto, estudamos o conjunto das ocorrências usadas por esses falantes do português, quer

por meio do tempo, quer por meio do espaço. O tempo e o espaço delimitados no período do

governo militar brasileiro até o momento do governo atual; e circunscrito num regimento do

exército da capital sul-mato-grossense. Por sua vez, indagamos quais as marcas linguísticas

legadas por meio da fala dos militares que viveram naquele momento da história do Brasil.

Nos dias atuais ainda percebemos algumas evidências na oralidade de alguns falantes,

passadas ou deixadas pela geração anterior, resquícios na linguagem informal ainda é de

possível identificação. O embasamento teórico, da análise das ocorrências orais, está

principalmente na obra Fenomenologia da Percepção (2011), de Maurice Merleau-Ponty,

além de outros. O estudo lexicológico dos jargões implica ainda na compreensão sócio

cultural em que os falantes estão inseridos. A referida análise compara esses lexemas -

jargões - equivalentes com os da forma padrão da língua portuguesa. A linguagem utilizada

no meio militar está restrita na comunicação dos soldados e seus subordinantes. A pesquisa,

nesse caso, contribui sobremaneira para os estudos acadêmicos lexicológicos da língua

portuguesa, compreendida no meio militar; e, ainda, apresenta alguns conceitos básicos do

método fenomenológico aplicado na análise do corpus em questão.

Palavras-chaves: Fenomenologia; lexicologia do português; dialetologia.
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PEDAGOGIA DA CASA DE ENSAIO EM PROCESSO DE EXPERIMENTOS 

ARTÍSTICOS EDUCACIONAIS: ENTRE ERROS E ACERTOS

Emily Ferreira Lucas (NAV(r)E/UEMS)

emily.lucas1@outlook.com

Prof. Dr. Marcos Antônio de Oliveira (NAV(r)E/UEMS)

marcosbessa2001@gmail.com

RESUMO: Este artigo tem como princípio compreender o “ensino brincante” realizado na

Casa de Ensaio (Campo Grande-MS) que vem unindo teoria e prática para desenvolver

experiências corporais para cena a partir de brincadeiras, tendo o Teatro como linguagem

artística e que está (re)significando a arte para os sujeitos que praticam modos de fazer

Teatro, bem como modos tradicionais de ensinar Teatro, na cena contemporânea. Este artigo

planeja, fazendo um levantamento histórico documental e da metodologia de trabalho

desenvolvida na Casa de Ensaio que usa o Teatro como ferramenta formadora, investigar

quais metodologias didático-pedagógicas e/ou referenciais teóricos que sustentam tais

possibilidades. Para a realização dos levantamentos históricos e metodológicos da Casa de

Ensaio, nossa pesquisa acionará teóricos como: Boal (1982); Cabral (2000); Makarenko

(1989) e referências bibliográficas sobre a Casa de Ensaio; além de outros autores que se

fizerem necessários. O propósito é entender as metodologias didático-pedagógicas que usam

o brincar através do teatro – “Brincaturas & Teatrices” – da Casa de Ensaio, servindo-nos

como uma possível proposta epistemológica de ensinar, praticar e pesquisar a arte, dando

formação aos sujeitos participantes do projeto. Portanto, espera-se entender qual é a

pedagogia da casa e como se desenvolveu esse ensino brincante durante a sua história e nas

experiências artísticas desenvolvidas naquela Casa como método de formação do sujeito

através da Arte. A metodologia da casa ainda está em processo de experimentos artístico

educacionais, sendo assim, já analisamos algumas características da Casa de Ensaio, como

por exemplo, a importância do coletivo, a atuação a partir do “ensino brincante” e das artes

“emendadas” que são as múltiplas linguagens (o teatro, a dança, a música, as artes visuais, o

cinema, a literatura, o circo, a performance etc). Abordaremos investigando, então, como dito

por Laís Dória, essa pedagogia que vem sendo construída com erros e acertos.

Palavras-chave: Casa de Ensaio; ensino brincante; metodologias didático-pedagógicas.
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PRÁTICA DE LEITURA NO ENSINO MÉDIO:

A FORMAÇÃO DO LEITOR CRÍTICO

Margarete Maria Soares Bin (UPF)

Programa de Pós-Graduação em Letras

margaretesbin@yahoo.com.br

RESUMO: Ouve-se, constantemente, as queixas dos docentes de Ensino Médio de que os

estudantes não gostam de ler bem, como se observa com a pesquisa de Zoara Failla (2016)

alguns dados pertinentes à leitura que vão ao encontro deste tema. Assim, este trabalho tem o

intuito de mostrar uma prática de leitura com a finalidade de formar leitores por meio de

obras que atendam aos seus interesses, criando laços afetivos com a literatura. Dessa forma, a

atividade consiste no acompanhamento de algumas aulas de leitura em uma turma de 2º ano

de Ensino Médio. A docente solicitou aos estudantes que escolhessem livros literários para

ler e que no dia combinado com eles, todos estivessem lido a obra, sem a preocupação com

avaliação e, sim, como fruição, tal como observa Zilberman (1988) quando se refere à

literatura como “ uma atitude cujo significado se encerre nela mesma”. Deste modo, no dia

determinado, a professora pediu aos educandos que de forma escrita, relacionassem o livro

que leram com a sua própria vida e que comentassem sobre a leitura realizada. É preciso

oferecer atividades significativas, dar voz aos estudantes para que se tornem críticos. Embora

muitos encontrassem dificuldades em falar sobre si mesmos, pois a trajetória escolar, muitas

vezes, limitou-se a devolver resumos, a leitura contribui para esses adolescentes, haja vista a

escrita de alguns trabalhos: “entrar no mundo da leitura é como entrar em um mundo novo”,

nas palavras de um dos participantes. “Me identifiquei com ela, aprendi que devemos ser

mais pacientes”, nas palavras de outra participante. O que se constata, conforme Petit (2009)

é que “não importa o meio onde vivemos e a cultura que nos viu nascer, precisamos de

mediações, de representações, de figurações simbólicas para sair do caos, seja ele exterior ou

interior”.

Palavras-chaves: Leitura; Literatura; Formação leitora.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: TRANSLINGUAGEM E INCLUSÃO NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES SURDOS

Joice Gomes dos Santos (UFMS)

Grupo de Estudos: Estudantes Surdos e Educação

E-mail: joicegomes.eu@gmail.com

Celia Ortegas de Oliveira (UFMS)

Grupo de Estudos: Estudantes Surdos e Educação

E-mail: celia.oliveira1729@gmail.com

Nelson Dias (UFMS)

Grupo de Estudos: Estudantes Surdos e Educação

E-mail: nelson.ufms@hotmail.com

RESUMO: Este estudo versa investigar e refletir sobre as práticas pedagógicas no ensino de

ciências com estudantes surdos, no que tange à translinguagem, buscando entender como o

professor trabalha com as duas línguas no contexto de sala de aula e como a Língua

Portuguesa e a Libras (Língua Brasileira de Sinais) estão relacionadas com a educação

científica dos surdos nas séries iniciais do ensino fundamental. Neste estudo, foi realizada uma

pesquisa bibliográfica, utilizando os seguintes autores para a fundamentação teórica: Luperini

(2013), Pereira (2017), Queiroz, Silva, Macedo e Benite (2010), Ramos, Cardoso e Monteiro

(2011), Reis e Silva (2012) e Vizza (2017). Dessa forma, buscaremos então, compreender e

articular como se dá o processo de inclusão dos alunos surdos nos anos iniciais do ensino

fundamental para com os alunos ouvintes. Sendo assim, o intuito é verificar quais seriam as

práticas que poderiam ser utilizadas pelo professor/pedagogo nas aulas teóricas de ciências,

para que o estudante surdo tenha mais condições em relação aos ouvintes, possibilitando o

conhecimento e a interação com os acontecimentos da sua comunidade em que está inserido,

bem como o reconhecimento e o respeito à Libras. Vale ressaltar que neste processo buscamos

retratar como o professor em sala de aula faz o uso da Língua Portuguesa e a Libras para

ensinar os alunos surdos. É importante considerar ainda, que o aluno surdo não compreende

um conteúdo em uma língua que ele não domina. Assim, tratamos da translinguagem em que

a Língua Portuguesa e a Libras estão envolvidas no ensino de ciências e nas práticas

pedagógicas do professor, levando em consideração as peculiaridades e necessidades de cada

aluno.

Palavras-chaves: Libras; Ensino de Ciências; Práticas Pedagógicas; Translinguagem;
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PROJETO ARARAS: RESULTADOS DE UM PROJETO IMPULSIONADO

PELO CARÁTER HUMANIZADOR DAS ARTES

Joyce Alves (GEMED/Naviraí)

joycemiuki@hotmail.com 

RESUMO: O Projeto Araras foi desenvolvido durante o ano de 2018 na cidade de Naviraí-

MS e teve como principal objetivo promover a inclusão e a inserção no mundo das artes e do

conhecimento da cultura regional e nacional. O mesmo foi desenvolvido com o apoio e

participação ativa de professores da Inglaterra vinculados à companhia BATH de teatro e

dança. Três professores ingleses e uma brasileira ministraram as oficinas preparadas para um

público-alvo composto por alunos de algumas escolas municipais da cidade supracitada com

idade entre 12 a 16 anos, em sua maioria, moradores da periferia. Valemo-nos do pensamento

de Antonio Candido (2011) no que se refere ao caráter humanizador da literatura e das artes,

além de termos consciência de que a experiência artística pode transformar a vida de quem,

por vezes, desiste de ter esperança. No caso deste projeto, as artes cênicas contribuíram

especialmente na manifestação humana de entrosamento, respeito e habilidade em lidar com

situações densas da vida por meio das expressões corporais e verbais. O teatro tende a

preparar corpo e mente para situações práticas e cognitivas na vida do sujeito, especialmente

a criança e/ou adolescente que se encontra em momento transitório para a vida adulta.

Quanto à literatura, buscamos apresentar aos alunos participantes do projeto a literatura sul-

mato-grossense, o que também era “novidade” para os professores ingleses. Os resultados

foram satisfatórios por um lado e frustrante por outro, tendo em vista que alguns alunos

manifestaram mudanças positivas na forma de pensar e agir se comparado ao momento em

que ingressaram no projeto. Porém, alguns participantes desistiram das oficinas e a maioria

deles usou como justificativa o fato de que eram proibidos de usar roupas curtas e também de

fazer uso do celular durante as aulas. Dois alunos de um total de quase oitenta sentiram-se

motivados a cursar Artes Cênicas e fazer disso uma profissão. Outros disseram que não serão

artistas, mas que o projeto ajudou em habilidades como concentração, memorização, oratória

e postura corporal, o que consideramos de grande importância. Além disso, o contato com a

língua inglesa motivou os adolescentes a se interessarem mais pelas aulas de inglês a fim de

conseguirem se comunicar com os professores visitantes.

Palavras-chaves: Literatura; Artes cênicas; dança; educação.
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RITA LEE: UMA AUTOREPRESENTAÇÃO EM COR DE ROSA CHOQUE

Julianna de Lima Ortiz (UFMS/CPAQ)

juliannartz@gmail.com

José Alonso Tôrres Freire (UFMS/CPAQ)

jatfreire@yahoo.com

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo focalizar a autobiografia da cantora de rock

nacional, Rita Lee Jones, no qual nos propomos a analisar questões como a representação da

personagem-narradora Rita Lee em seu texto, além de comentar os fatos mais relevantes que

ela destaca de sua vida, sua obra e a recepção crítica da obra. Além da autobiografia,

intitulada Rita Lee: Uma Autobiografia (2016), outros objetos de pesquisa selecionados são

FavoRita (2018) e Rita Lee Biograffiti – BOX (2007). Serão abordadas questões teóricas

importantes para esta análise, tais como o narrador em 1ª pessoa, representação,

autobiografia, entre outros. Para tanto, os suportes teóricos serão Pacto Autobiográfico: de

Rousseau à Internet (2008), do especialista em autobiografia, Philippe Lejeune e outros

ensaios, Dicionário de Termos Literários (2013), de Massaud Moisés, Dicionário de

narratologia (2002), de Carlos Alves Reis e Ana Cristina M Lopes. As obras analisadas da

cantora Rita Lee revelam a sua instigante trajetória de vida, nas quais expõe sua intimidade,

seus segredos, sua resistência como artista na época da ditadura, representatividade e

rebeldia. É importante ressaltar que Rita Lee foi uma das principais precursoras do rock

nacional daquela época, lançando músicas com temas à frente do seu tempo, em que aparece

uma mulher muitas vezes de comportamento libertário e, principalmente, fazendo sucesso

nos anos 70, o que fez com que ela se tornasse referência, por exemplo, para o feminismo nos

dias atuais. Rita Lee foi alvo de críticas e censura durante toda a sua carreira, o que serviu de

inspiração para muitas músicas. Embora a autobiografia pareça bastante coerente com a

trajetória da cantora, críticos também apontam que há uma visão bastante particular de

eventos que envolveram outros músicos da época, tais como os integrantes de Os Mutantes.

Palavras-chave: Rita Lee; Rock nacional; Autobiografia; Representatividade.
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SARAMBI NO TEKOHA: A VIDA-PALAVRA GUARANI

COMO VONTADE DE POTÊNCIA 

Silvia Regina Gomes Miho (UFGD)

GENie – Grupo de Estudos de Nietzsche 

silviamiho@ufgd.edu.br

RESUMO: O objetivo desta comunicação é, essencialmente, o de propor uma reflexão

inicial, sem intenções conclusivas, por meio de aproximações de conceitos e de analogias,

num movimento interdisciplinar, relacionando arte e vida, como propõe Nietzsche. Todavia,

considero pertinente e adequada ao nosso tema a questão colocada por Jaime Ginszburg

(2012, p.204): “a necessidade de pensar contemporaneamente nos direitos de sociedades e

grupo excluídos pela violência histórica leva a colocar a pergunta primária – o que

entendemos por literatura – no âmbito do questionamento dos paradigmas civilizatórios”.

Este trabalho, de certa forma, procura responder a esta questão vital para nossas pesquisas em

nosso espaço e tempo, Dourados, 2019. Recorreremos a autores como Oswald de Andrade

(1928), Mário de Andrade (1928), Douglas Diegues (2008), Josely Baptista Vianna (2011)

Graciela Chamorro (2017, 2018), Viviane Mosé (2005), Ingrid Piller (2015) e os rappers do

Brô MC’s para nos auxiliar a entender a importância da cultura Guarani-Kaiowá que se faz

existir estética e eticamente em suas palavras, em sua língua, na beleza poética de sua

oralidade. Partimos do pressuposto de que a vida é uma grande produtora de signos e que

uma das formas de se viver bem é a de se relacionar com esses signos, materializá-los e

comunicá-los sem, necessariamente, interromper e domesticar ao extremo seu incessante

movimento de transformações, situando-nos na posição acadêmica de sujeito racional que

organiza seus objetos de análise, sempre extrínsecos à constituição deste mesmo sujeito

observador. Viver como atitude estética de resposta aos desafios da própria vida

contemporânea é uma atitude ética e, consequentemente, política, tão bem representada pela

resistência das culturas dos povos indígenas por cinco séculos e meio de silenciamento,

opressão e extermínio, pois, como já afirmava Oswald de Andrade (1928): “antes dos

portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade”.

Palavras-chaves: Guarani-Kaiowá; Cultura; Ética; Estética; Brô MC's

_____________________________________________________________

SELAC 2019 - Realização: Grupo de Estudo InterArtes

E-mail: selac.ufgd@gmail.com ou interartesufgd@gmail.com, Facebook: grupointerartesufgd, Blog: interartesufgd.wordpress.com

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE)

84



SOBRE DOIS CÃES, UMA CRIATURA E “A TRISTEZA EXTRAORDINÁRIA DO 

LEOPARDO-DAS-NEVES”: UMA QUESTÃO FANTÁSTICA

Matheus Carlesso da Silva (UEMS)

carlessomatheus@gmail.com

Andre Rezende Benatti (UEMS)

andre_benatti29@hotmail.com

RESUMO: esta comunicação tem por objetivo uma análise do romance A tristeza

extraordinária do leopardo-das-neves, do escritor mato-grossense Joca Reiners Terron, que

possui uma atmosfera carregada de acontecimentos misteriosos e aparentemente

inexplicáveis ambientadas no Bairro do Bom Retiro, na capital paulista. Com isso, nossa

leitura se pauta nos aspectos de envolvem o fantástico e o monstruoso no romance

selecionado. Segundo Todorov (2004), a narrativa fantástica se define como um

acontecimento irreal, que não poderia ser explicado pelas leis conhecidas desse mundo (real),

uma ilusão de sentidos, um produto da imaginação originando, sobretudo, uma vacilação em

relação aos fatos ocorridos na narrativa, podendo afligir tanto as personagens como o leitor,

por não haver clareza dos acontecimentos vivenciados por ambos ao longo do texto. Em uma

segunda hipótese esse acontecimento seria parte de uma realidade, mas regido por leis que

desconhecemos e que raramente tenhamos nos deparados. O fantástico seria, portanto, essa

hesitação experimentada pelo ser que só conhece as leis naturais e se depara com um

acontecimento sobrenatural. No Brasil, as narrativas fantásticas acabaram não recebendo

devido destaque uma vez que foram mescladas com outras categorias, como o Science

fiction, o gótico, as narrativas de horror, de terror e várias outras, criando de certa forma um

amalgama de estilos e gêneros narrativos que possuem particularidades e características

próprias. Desta forma, nos propomos, à luz de pesquisadores do tema como Tzvetan Todorov

(2004), David Roas (2017) e Remo Ceserani (2006), a investigar a construção narrativa de

Terron que engendra o fantástico, com um olhar especialmente dirigido para a forma na qual

ele é construído, assim como as suas influências e o que ele representa para o texto.

Palavras-chaves: Fantástico; Literatura Brasileira; A tristeza extraordinária do leopardo-

das-neves; Joca Reiners Terron.
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TEATRO, GÊNERO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL:

UMA LEITURA DE O BOTE DA LOBA, DE PLÍNIO MARCOS

Luana da Costa Delite (UFMS/CPTL)

luanadelite@gmail.com

Wagner Corsino Enedino (UFMS/CPTL)

wagner.corsino@ufms.br 

RESUMO: Ancorando-se nos estudos de Pallottini (1989), Ryngaert (1996), Pavis (1999),

Magaldi (1997, 1998), Ubersfeld (2005), Pascolati (2009) e Prado (2009) acerca do modo de

estruturação do texto teatral, bem como apoiado pela estruturação simbólica de Chevalier e

Ghueerbrant (1998) e nas reflexões de Louro (1997), Moro (2001), Lipovetsky (2000, 2004) e

Moita Lopes (2002) sobre a configuração do gênero feminino, o objetivo deste trabalho é

demonstrar a existência de invariantes que estruturam o projeto estético-social do dramaturgo

Plínio Marcos em sua última peça não publicada O bote da loba (1997). Por meio da análise e

interpretação de contornos identitários, sociais, ideológicos e histórico-culturais delineados na

obra, é possível estabelecer relações entre as marcas discursivas inscritas nas falas das

personagens e a ideologia do seu criador; observando as influências do meio em que vivem,

assim como abordar questões de gênero, identidade e representação social na produção teatral.

Além disso, constata-se que ficam latentes as contradições entre o “poder” e o “não poder”;

entre as aspirações e as frustrações individuais das personas. Aliadas a esses elementos, a obra

congrega fatores que desnudam a condição da mulher no cenário da sociedade de consumo e

patriarcal. Nesse segmento, cumpre destacar que a diegése de O bote da loba constitui-se por

meio de duas personagens (Laura e Veriska) e um cenário simples; entretanto permeado de

diálogos densos e corrosivos que conduzem à reflexão sobre a educação, nos moldes

patriarcais, a que as mulheres são submetidas. Com efeito, salienta-se, por meio do texto

ficcional, que as mulheres, historicamente, são criadas para casar e servir aos homens, as quais

devem abrir mão de sua essência em nome de uma vida “perfeita” e heteronormativa. Não

obstante, Stuart Hall (2006, p. 09), assevera que “a identidade somente se torna uma questão

quando algo supõe como fixo, coerente e estável; é deslocado pela experiência da dúvida e da

incerteza”. Assim, a trama repousa na crise identitária da protagonista Laura, e que ganha

contornos de drama ao conhecer a cartomante Veriska, que a instiga a buscar respostas para os

males que a aflige.

Palavras-chave: Teatro brasileiro contemporâneo; Plínio Marcos; Personagem; Identidade;

gênero.
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TEMPORALIDADE COMO PROBLEMA HISTÓRICO

EM A MONTANHA MÁGICA, DE THOMAS MANN

Gong Li Cheng (UEMS)

maromiwang@gmail.com

RESUMO: Este trabalho propõe uma análise histórico-crítica do romance A montanha

mágica (1924), de Thomas Mann, buscando compreender a problemática da representação

temporal, posta em forma e conteúdo na obra, em sua relação direta com o contexto material

e histórico no qual o romance é escrito. Tomamos como hipótese a tese de que o modernismo

em confluência com o projeto de modernidade, no início do século XX, tratou

exaustivamente do tempo por estar periodizado no contexto sócio-histórico de expansão do

capitalismo monopolista, o que produziu um choque com resíduos de outros modos de

produção, com sua cultura e temporalidade próprias (JAMESON, 2005; 2011). Neste cenário,

os escritores vivenciaram a discrepância entre essas temporalidades conflitantes,

especialmente o tempo do campesinato (resquício feudal) e o tempo dos grandes centros

urbanos (indústria e monopólios). Além disso, a classe burguesa, em ascensão, viveu sob a

influência do ancien régime respaldada pelo poderio político e cultural das nobiliarquias

agrárias ainda vigentes na época (MAYER, 1987). Dessa forma, a ampliação material das

sociedades ocidentais, paradoxalmente, não correspondeu à ideia humanista de progresso. Na

narrativa manniana, há representações desse momento de transição, do mundo arcaico do

século XIX para o mundo moderno e fragmentário do século XX (HEISE, 1990). Em A

montanha mágica, o deslocamento espacial (simbólico) realizado pelo protagonista, Hans

Castorp, é que designa a coexistência do mundo em processo de modernização (a planície) e

o tempo suspenso, estagnado e envolto pela obsolescência do passado (o sanatório na

montanha de Davos). Por conseguinte, as noções de tempo psicológico e tempo cronológico

cunhados por Benedito Nunes (2013) serão desenvolvidos para endossar a discussão da

percepção qualitativa do tempo. Por fim, através da conhecida interpretação de Paul Ricoeur

(2010), demonstrar-se-á como a representação do tempo no romance desencadeia as

temáticas da morte e da decadência da cultura europeia.

Palavras-chaves: A montanha mágica; tempo na narrativa; crítica cultural materialista.
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TERROR E REPULSA EM “ALUNO INTELIGENTE”, DE STEPHEN KING:

AS SEMELHANÇAS ENTRE O REAL E O FICCIONAL

Fiama Pereira da Silva (UEMS)

fyamaps@gmail.com

Fábio Dobashi Furuzato (UEMS)

fabiodf71@yahoo.com.br

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo a análise de “Aluno Inteligente”, segundo

conto presente no livro Quatro estações, do escritor norte-americano Stephen King. O conto

traz uma história com dois personagens principais, que possuem uma forte ligação entre si,

bem como nos remete a assuntos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o

holocausto, ao passo que fala de questões atuais um tanto quanto problemáticas. Todos esses

temas estão envoltos em uma narrativa chocante, possibilitando uma discussão teórica a

partir de dois conceitos: o “terror” e a “repulsa”. De acordo com King (1983), o “terror” se

explica como sendo as sensações que determinadas leituras nos causam, tratando-se de um

sentimento causado pelo próprio processo de imaginação, que é intrínseco ao ser humano,

uma vez que este está sujeito a uma gama de estímulos, quando se propõe a ler alguma

narrativa relacionada ao tema. Já a “repulsa” pode ser entendida como aquilo que chocaria

tanto um leitor desavisado quanto um já habituado, pois nada mais é do que algo que causa

aversão, mal-estar e até mesmo indignação, à medida que fere a integridade moral de quem

lê. Grosso modo, o terror pode ser considerado algo de caráter puramente psicológico,

enquanto a repulsa é quase uma “reação biológica” àquilo que, de alguma maneira, se opõe

aos bons costumes e até mesmo o bom senso. Além do próprio King, que apresenta suas

reflexões teóricas em seu livro Dança macabra, analisaremos o conto em questão com base

em outros autores que trataram de temas semelhantes, tais como Howard Phillips Lovecraft

(1987), autor de O horror sobrenatural na literatura, e Noël Carroll (1999), com A filosofia

do horror: ou os paradoxos do coração. Centraremos nossa atenção aos aspectos da narrativa

que permitam um olhar crítico voltado ao terror e à repulsa, assim como buscaremos

relacionar tais conceitos com os fatos históricos que permeiam o texto.

Palavras-chaves: Terror; Repulsa; Ficção; História; Stephen King.
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TRANSLINGUAGEM NO PROCESSO EDUCATIVO

DOS ESTUDANTES SURDOS

Nelson Dias (UFMS)

Pós-graduação em Ensino de Ciências

nelsonufms@hotmail.com

RESUMO: A proposta de comunicação está pautada na pesquisa de doutoramento

no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências. Trabalhamos com uma proposta

voltada para o ensino de ciências com estudantes surdos da educação básica. Apesar de ser

construída nessa área de conhecimento, a proposta da translinguagem pode ser utilizada nos

diversos componentes curriculares da educação básica, pois trata-se de uma pesquisa que

estuda os envolvimentos das línguas no processo de produção de sentido desses estudantes.

Compreendemos que a educação dos estudantes surdos tem passado por diversos entraves,

principalmente no que diz respeito à educação bilíngue, pois, esta modalidade faz com que

duas línguas sejam utilizadas no processo de ensino e aprendizagem nos ambientes escolares

onde estes estudantes estão matriculados. Entretanto, as línguas envolvidas nesse processo

acabam por serem utilizadas de formas isoladas, ou seja, os surdos interagem apenas com o

intérprete da sala de aula e o professor interage com os alunos ouvintes. Dessa

forma, ocorrem duas aulas diferentes no mesmo espaço: uma que o professor ministra e outra

que o intérprete realiza assumindo, muitas vezes, a responsabilidade de explicar o conteúdo

de determinada disciplina. Nesse sentido, o objetivo dessa comunicação é trazer os estudos

da translinguagem abordados por Garcia (2009), Canagarajah (2013), Swanwick (2015),

Garcia e Cole (2018) para compreender a diversidade do repertório linguístico desses

estudantes em um contexto bilíngue, nesse caso, a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira

de Sinais. Chamamos de translinguagens o envolvimento das linguagens (repertório

linguístico – conceito da teoria) no processo de construção de sentido, processo esse

que se vincula com as interações entre os estudantes surdos e os ouvintes e que podem servir

de base para uma proposta metodológica na educação desses estudantes. Compreendemos,

nessa perspectiva teórica, que as línguas possuem o mesmo patamar linguístico, social e

cultural no processo de ensino e aprendizagem e defendemos que uma concepção plural no

uso das línguas, bem como suas linguagens, pode contribuir na construção e na ampliação

dos sentidos que serão produzidos nesse contexto.

Palavras-chaves: Translinguagem; Estudantes Surdos; Educação.
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UMA META-CRIAÇÃO: A PARÓDIA DE ROMEU E JULIETA

PELA TURMA DA MÔNICA

Tiago Marques Luiz (UFU)

markx2006@gmail.com

RESUMO: Falar de adaptação não se resume apenas a mudança de um código semiótico a

outro, devido ao fato que esse fenômeno é deveras complexo e tentar resumir seu processo a

uma simples transferência é incorrer em uma afirmação problemática. A adaptação, para essa

comunicação, enquanto fenômeno da Intermidialidade, não é apenas um processo de

transição, e sim um conjunto de etapas que vão ter como resultado o texto-adaptado, levando

em consideração as particularidades do hipotexto em relação à segunda mídia ou demais

mídias que o moldarão, assim como os aspectos linguísticos, sociais e culturais desses textos.

A proposta dessa pesquisa é realizar uma comparação microestrutural no tocante à paródia do

texto Romeu e Julieta (1591-95), de William Shakespeare, realizada pela Mauricio de Sousa

Produções, resultando no texto audiovisual Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e

Julieta (1979). Para que essa pesquisa tomasse corpo, foi necessário o aporte teórico

proveniente dos Estudos de Adaptação (HUTCHEON, 2011; STAM, 2008), da vertente da

Intermidialidade (CLÜVER, 2006; RAJEWSKY, 2012ab; SOURIAU, 1983) e dos Estudos

de Humor (BENDER, 1996; ÂREAS, 1990; BERGSON, 2019; PROPP, 1992), mais

precisamente no tocante à paródia e ao riso. A produção da MSP – Mauricio de Sousa

Produções – leu a peça shakespeariana, como também leu muitas de suas inúmeras recriações

ao longo do tempo, o que foi levado em conta na hora do processo criativo. A comparação

entre um texto verbal e outro não-verbal, como meios de expressão distintos que manifestam

um só conteúdo, em relação intersemiótica, pode ser também uma oportunidade de mostrar

as sutilezas da análise semiótica aplicada aos mais variados objetos de significação e

comunicação. Como prenúncio do caminho enveredado nessa pesquisa, pode-se dizer que

houve não apenas uma adaptação, mas uma meta-criação (GORLÉE, 2016) por parte da

Mauricio de Sousa Produções em relação ao texto de Shakespeare, aliando um pouco da

comédia existente em Romeu e Julieta com a comédia da Turma da Mônica.

Palavras-chave: Adaptação; Paródia; William Shakespeare; Mauricio de Sousa; Romeu e

Julieta.
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