
 

 

 

 
 

LISTAGEM DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
 

Prezadas e prezados participantes, 
 
 A programação da 23ª Jornada de Estudos Linguísticos e Literários (JELL) 
oportuniza a participação em 35 simpósios temáticos, que contemplam distintas 
perspectivas teórico-metodológicas de pesquisas na área de Letras. Além dos diversos 
quadros temáticos, o evento conta com o simpósio 23ª JELL: para todas, para todos – 
experiências de ensino, pesquisa e extensão na área de Letras e suas distintas 
perspectivas teórico-metodológicas, caso o seu tema de estudo não tenha sido 
contemplado na esteira de possibilidades abertas pelas/os coordenadoras/res dos 
simpósios. 
 
 Antes de submeter o seu trabalho, pedimos que leia com atenção as Diretrizes 
para proposição de comunicação oral em simpósios temático, disponibilizadas no site 
do evento, aba “Informações” (https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/23jell). 
 

Lembrete: datas importantes! 
ü 1) envio do resumo ao e-mail das/dos coordenadoras/coordenadores de simpósios 

temáticos: 06 setembro a 15 de outubro; 
ü 2) divulgação da listagem dos trabalhos aceitos no site da JELL: 05 de novembro; 
ü 3) prazo para a inscrição dos proponentes com trabalhos aceitos: 06 novembro a 13 

de novembro. 
  
 Abaixo seguem os resumos dos simpósios e o(s) contato(s) do(s)/da(s) 
coordenador(es)/a(s) para o envio da proposta de comunicação oral. 
 
 Na certeza de que os encontros serão de reflexão e aprendizado, em nome 
das/os coordenadoras/es, fica o convite à participação de todas e todos! 
 
 

Coordenação da 23ª JELL 
 

 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 1 
CIRCULANDO SABERES E DECOLONIZANDO ESPAÇOS:  

LITERATURAS AFRO-BRASILEIRAS E INDÍGENAS 
 

Fernanda Vieira 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

 
Ariane de Andrade da Silva 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/CAPES) 
stcirculandosaberes@gmail.com 

 
Resumo: Em tempos brutos, a literatura pode ser ferramenta para análise de 
questões contemporâneas, possibilitando a construção de novos olhares e mundos 
possíveis. O caráter social e humanizador das literaturas afro-brasileiras e indígenas, 
principalmente diante dos desafios do presente, desdobra-se como meio de 
construção de memória coletiva e reescrita da história. Nesse sentido, a Lei 
11.645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro- brasileira e 
indígena, tem potencial para estimular a promoção da pluralidade e o 
descentramento do saber, desvinculando a produção de conhecimentos e a leitura de 
mundo da lógica colonial moderna. Como nos afirma Cidinha da Silva (2019, p.152), a 
“universidade negra [e indígena] quer afirmar direitos, promover culturas e saberes 
que não têm tido vez no mundo globalizado, quer a ética como base epistemológica 
inegociável”. Com isso à vista, este simpósio temático propõe-se a acolher trabalhos 
que discutam as potencialidades da escrita e da leitura literária afro-brasileira e 
indígena como opções epistemológicas de enfrentamento à colonialidade. Assim, 
buscamos um diálogo horizontal de saberes, articulações de práticas decoloniais e 
antirracistas de ensino, pesquisa e/ou extensão, que atuem na construção de uma 
sociedade equânime e plural. 
 
Palavras-chave: Decolonização; Literaturas afro-brasileiras e Indígenas; Relações 

étnico- raciais. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 2 
CLARICE LISPECTOR: ESCRITORA PLURAL 

 
Mariângela Alonso  

Universidade de São Paulo (FFLCH/USP/DTLLC) 
marialonso@usp.br 

 
Fernando de Mendonça  

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
nandodijesus@gmail.com 

 
Resumo: Escritora importantíssima de nossas letras, cuja obra vem atraindo cada vez 
mais o interesse da crítica estrangeira, Clarice Lispector (1920-1977) constitui fonte 
inesgotável de sentido. As comemorações em torno de seu centenário prosseguem em 
2021, com uma série significativa de lançamentos, como livros, peças teatrais e filmes. 
O mergulho na obra clariciana abre inúmeras possibilidades de compreensão estético-
teórica da ficção moderna. Através de seus diversos gêneros – romances, contos, 
crônicas, páginas femininas, ensaios, literatura infanto-juvenil, teatro e pintura – a obra 
clariciana nos insere diante de uma pluralidade de abordagens, especialmente no que 
tange às formas e aos processos de como essa escrita vem se constituindo ao longo do 
tempo. Desse modo, o presente simpósio, com base de pesquisa firmada na 
transdisciplinaridade, contemplará diferentes faces da obra de Clarice Lispector, 
motivado pela experiência de seu trânsito em outras áreas. Assim, serão aqui acolhidos 
trabalhos que levem em conta a tradição crítica da obra da autora e que dialoguem com 
estudos narrativos, feministas, intersemióticos, psicanalíticos e afins.  
 
Palavras-chave: Clarice Lispector; Transdisciplinaridade; Ficção Moderna. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SIMPÓSIO 3 

DE COADJUVANTES A PROTAGONISTAS:  

A FICÇÃO DE AUTORIA FEMININA 

 
Mirian Cardoso da Silva 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
mikardosoo@gmail.com 

 
Wilma dos Santos Coqueiro 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 
wilmacoqueiro@gmail.com 

 
Resumo: A história das mulheres na seara literária é caracterizada por lutas e resistência 
ao patriarcado e aos dogmas do “lugar da mulher”. É fato que, em um mundo datado 
por séculos de silenciamento e opressão, não faz tanto tempo que elas deixaram de ser 
personagens coadjuvantes representadas a partir do ponto de vista masculino e 
apropriaram-se, definitivamente, da escrita, tornando-se protagonistas, donas do 
discurso e senhoras que legitimam suas falas. Por isso, é de importância inquestionável 
que cada vez mais cresçam espaços para se ler, falar, estudar e debater os escritos de 
autoria feminina. Tais textos exploram as mais diversas temáticas e encenam 
personagens que revelam a opressão de cada dia sofrida pelo corpo feminino, assim 
como aqueles que questionam o construto social e também os que se preocupam com 
suas próprias dores. Nesse cenário, este simpósio pretende acolher trabalhos que se 
dediquem aos textos das mulheres, de diferentes épocas e nacionalidades, com 
abordagens teórico-metodológicas diversas, os quais explorem o protagonismo literário 
feminino. 
 
Palavras-chave: Ficção; Autoria feminina; Protagonismo. 
 
 

 

 

  



 

 

 

 
 

SIMPÓSIO 4 
DESCOLONIZAR PARA AVANÇAR: LITERATURAS HÍBRIDAS DE 

HISTÓRIA E FICÇÃO, VEREDAS PARA A DECOLONIALIDADE  
DO SABER 

 
Marina Luísa Rohde 

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
marinaluisar@gmail.com 

 
Hugo Eliecer Dorado Mendez 

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
felipebemol@hotmail.com 

 
Resumo: As disputas, as resistências e as violências geradas pela imposição do 
colonialismo na América originaram conflitos que continuam vigentes na 
contemporaneidade. Quijano (2000) refere-se a esses vínculos coloniais, caracterizados 
pela dominação e pela exploração do poder hegemônico, como: estruturas da 
colonialidade. A opção decolonial a essa forma de vida consiste na interseção de cada 
um desses âmbitos em busca do equilíbrio nas relações de poder (WALSH, 2009). No 
que tange à produção literária no continente americano, diversas obras articulam seus 
projetos estéticos em bases epistemológicas decoloniais (MIGNOLO, 2000), 
vislumbrando, assim, alternativas à descolonização do saber. Ao atentarmos ao 
potencial humanizador, descolonizador e decolonial da arte literária, no caso específico 
do romance histórico, as possibilidades decoloniais se expandem a duas epistemes: 
literatura e história. Assim, de 1826 — ano da publicação do primeiro romance histórico 
na América, Xicoténcatl — até a contemporaneidade, o gênero foi amplamente 
cultivado no continente. Estudos contemporâneos como o de Fleck (2017) propõem um 
agrupamento dessas produções romanescas em fases e modalidades, de modo a 
evidenciar intencionalidades refletidas por meio de certas estratégias escriturais. Frente 
a este quadro, este simpósio propõe acolher comunicações voltadas para análises de 
projetos estéticos decoloniais materializados em romances híbridos de história e ficção, 
além de articulações teóricas das perspectivas da decolonialidade na América, 
abrangendo, assim, os seguintes campos de estudo: literatura comparada, teoria 
literária, estudos decoloniais e seus desdobramentos. 
 
Palavras-chave: Literatura Comparada; Romance histórico; Estudos Decoloniais.   
 
  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 5 
DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DA CENOGRAFIA DE MEDO E DE 

MONSTROS ASSUSTADORES NA LITERATURA POTENCIALMENTE 
DESTINADA A CRIANÇAS E JOVENS 

Felipe Ribeiro Campos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

felipe.frcampos@gmail.com 
 

Anabel Medeiros Azerêdo de Paula 
Universidade Federal Fluminense (UFF)  

anabel.azeredo@gmail.com 
 
Resumo: Este simpósio tem como objetivo reunir pesquisas voltadas para a cenografia 
do medo e de monstros assustadores na literatura potencialmente destinada a crianças 
e jovens, considerando a integração entre textos verbal e não verbal. Florestas dos 
contos de fadas, castelos mal-assombrados, lugares proibidos, cemitérios, casas 
abandonadas e figuras grotescas assustam leitores, sugerindo a sensação de falta de 
segurança como se algo ou alguém estivesse constantemente ameaçando as 
personagens. Por meio de pesquisa bibliográfica, análise de textos teóricos e corpus 
ficcional, as apresentações deverão discutir obras que se propõem a lidar com o medo 
de forma lúdica e, com a ajuda de descrições, formas e cores, apresentam uma 
cenografia ou monstros que podem ser horríveis. Espera-se que os trabalhos 
apresentem teóricos que estudem as nuances entre o terror e o horror e aqueles 
interessados na literatura gótica, em conjunto com pesquisas de literatura 
infantojuvenil e acerca da ilustração para observar como diversos elementos narrativos 
podem ser dispostos com o objetivo de assustar, todos eles compostos de características 
específicas para a construção do medo. Tem-se a intenção de, com a reunião desses 
trabalhos, contribuir para a aproximação das pesquisas sobre o medo em geral na 
literatura infantojuvenil, em suas diversas versões de monstros e lugares terríveis, com 
o objetivo de mostrar que também é possível apresentar esse gênero para o público 
formado por pequenos e jovens leitores.  
 
Palavras-chave: Cenografia de medo; Monstros assustadores; Literatura Infantojuvenil. 
  



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 6 
RESSIGNIFICAÇÕES DO PASSADO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL – 

CAMINHOS À FORMAÇÃO LEITORA CONSCIENTE 
 

Michele de Fátima Sant’Ana  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

michelefsantana@hotmail.com 
 

Vilson Pruzak dos Santos 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

vilsonpruzaksantos@gmail.com  
 
Resumo: Na literatura, ao lermos narrativas híbridas de história e ficção, deparamo-nos, 
muitas vezes, com o discurso eurocêntrico e colonizador que, na maioria das vezes, 
deixa-nos em dúvidas sobre o que, de fato, possa ter acontecido durante determinados 
eventos históricos recontados pela ficção. Sabe-se que no discurso historiográfico 
tradicional muitas vozes, principalmente as dos contingentes subalternizados – como 
negros, indígenas, mulheres e crianças –, foram silenciadas e/ou apagadas durante o 
processo de conquista e colonização da América, tal qual o conhecemos. Diante disso, 
propomos, aqui, suscitar reflexões sobre as possibilidades de registros do passado e, 
com isso, desconstruir algumas concepções e/ou enredos das histórias tradicionais que 
apresentam e representam a América Latina. Para isso, ancoramo-nos em Cademartori 
(2010), Coelho (2010) e em Luft (2011), as quais apresentam possibilidades de leituras 
literárias híbridas de história e ficção infantojuvenis, com as quais, é possível 
desenvolver um processo de leitura consciente. Além disso, fundamentamo-nos, com 
relação ao romance histórico, em Fleck (2017), o qual nos apresenta o conceito de 
romance histórico contemporâneo de mediação. Este conceito possibilita-nos 
compreender como a Literatura pode contribuir para desmistificar nosso olhar com 
relação à história tradicional, perpetuada ao longo dos anos, e, ao mesmo tempo, 
formar sujeitos leitores conscientes de que uma narrativa (histórica ou literária) é um 
constructo humano, um discurso ancorado na manipulação da linguagem. 
 
Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil; Leitura; Narrativas. 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 7 
EXPRESSÕES LITERÁRIAS E ARTÍSTICAS COMO RESISTÊNCIAS  

DE MEMÓRIAS E HISTÓRIAS  
 

Meire Oliveira Silva  
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

meire_oliveira@uol.com.br 
 

Resumo: A proposta deste simpósio temático volta-se às diversas epistemologias, 
críticas e análises acerca da(s) Literatura(s) atrelada(s) a outros saberes no sentido de 
averiguar a relevância dos entrelaçamentos entre Memórias e Histórias como 
resistência em meio a tempos sombrios. Isso posto, entre inúmeras poéticas, diferentes 
experiências dialógicas (BAKHTIN, 2011), na perspectiva dos estudos comparados, 
interartes e intermídias (CLÜVER, 1997), podem ser suscitadas. Da mesma forma, o 
resgate das diversidades artísticas, em chave decolonial, seria capaz de ultrapassar 
definições e/ou limitações dos saberes e poderes em novas poéticas de resistência 
(BOSI, 1992). As memórias, por conseguinte, como motor fundamental no 
enfrentamento dos discursos de ódio e destruição, junto às representações artísticas, 
podem ser visitadas de modo a restaurar as fraturas e lacunas em meio a tempos de 
exceção. Processos questionadores diante do horror e da barbárie, imersos na 
perplexidade, também podem enfrentar o caos mediante a linguagem como potência 
transformadora e preservadora da Literatura (e da Arte) como um dos Direitos Humanos 
(CANDIDO, 1998). Assim, entre as vozes marginalizadas de grupos subalternizados e 
sujeitos deslocados, serão averiguadas as possibilidades de desvelamento de potências 
no cerne dos costumes, das narrativas e das culturas populares, ainda que urbanas, em 
diferentes formas de identidades e subjetividades.  Portanto, objetiva-se neste 
simpósio, sobretudo, propiciar espaço ao diálogo e ao pensamento crítico para a 
manifestação de educadores, pesquisadores e artistas atento(a)s a uma educação 
voltada às práticas humanizadoras e sensíveis de ler o mundo (FREIRE, 2001). 

 
Palavras-chave: Literatura(s); Artes; Resistência.  
 

 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 8 
LITERATURA DO NORTE: PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO 
 

Marcos Paulo Torres Pereira 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

marcosptorres1@gmail.com  
 

Valdiney Valente Lobato de Castro 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 

valdineyvalente@hotmail.com  
 
Resumo: Desde o início do século XIX, quando a imprensa foi autorizada no Brasil, o 
norte mostrou seu interesse pela leitura.  Nas páginas dos jornais das principais 
províncias desfilavam prosa de ficção, poesia, crítica literária, crônicas, peças teatrais e 
debates literários produzidos copiosamente por homens do norte. Esses periódicos 
circulavam em todo o território brasileiro, graças ao intenso movimento dos navios, 
alcançando as províncias mais longínquas. Belém e Manaus, fortalecidas com o 
progresso proveniente da extração da borracha, no final do século XIX, publicaram seus 
primeiros livros e jornais. Com a implantação do regime republicano e a demarcação dos 
estados da região norte, as folhas públicas passam a ser produzidas por todas as capitais 
do país e rapidamente a literatura passa a ganhar mais espaço tanto nas páginas 
impressas quanto nos espaços de leitura que cresciam significativamente. É 
considerando esse intenso desenvolvimento, somado à percepção da diversidade 
cultural, social e fisiográfica do norte que repousa o objetivo principal do simpósio: 
estimular o debate em torno da produção, circulação e recepção da literatura na/da 
região Norte.  
 
Palavras-chave: Literatura; Norte; Leitura. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 9 
LITERATURAS DE MINORIAS: ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA  

E DE RESGATE DA IDENTIDADE 
 

Érica Fernandes Alves  
Universidade Estadual de Maringá (UEM)  

efalves@uem.br 
 

Geniane Diamante F. Ferreira  
Universidade Estadual de Maringá (UEM)  

 gdfferreira@uem.br 
 

Resumo: Pensar a identidade na pós-modernidade é algo que se faz extremamente 
relevante, uma vez que as políticas públicas voltadas aos direitos civis de alguns sujeitos 
ainda caminham a passos lentos em vários locais ao redor do mundo. Indivíduos 
marginalizados por anos de escravidão, racismo, intolerância étnica, patriarcalismo e 
lgbtfobia lutam firmemente pra que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados. Tal 
ação se reflete nas artes de modo geral e em especial na literatura. Assim, este simpósio 
tem como objetivo propiciar a discussão crítica a respeito das literaturas ditas de 
‘minorias’, que versam sobre sujeitos cujas identidades se encontram fragmentadas e 
em constante devir por imposição de culturas hegemônicas que oprimem todos aqueles 
que se desviam do padrão euro-americano. Ancorado nos estudos pós-coloniais sobre a 
identidade e a resistência de Hall (2006), Bhabha (1998), Ashcroft (2001), Fanon (2008), 
Davis (2016), hooks (2019), Vizenor (2008), dentre outros, este simpósio abarca 
pesquisas que versem sobre as estratégias de resistência em busca do resgate da 
identidade de sujeitos negros, indígenas, não-brancos, imigrantes, mulheres, crianças, 
adolescentes e os da comunidade LGBTQIA+ na literatura em língua portuguesa e 
inglesa.  

Palavras-chave: Resistência; Identidade; Minorias. 

  



 

 

 

 

 
SIMPÓSIO 10 

POESIA CONTEMPORÂNEA, OUTRAS ARTES, OUTROS SABERES 
 

Sandro Adriano da Silva 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

profsandrounespar@gmail.com  
 

  Ana Carla da Silva Lima  
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

anacsslima@gmail.com  
 
Resumo: Poesia como matriz de todas as coisas, uma embriaguez, um estado de paixão, 
resiliência, apesar da agonia de eros (HAN, 2017), uma forma de olhar eternamente para 
as estrelas como mendigos que eternamente olham para as mãos. Poesia, voz e silêncio, 
diante do tempo histórico, vivido, fenomenológico, nutrindo a memória individual e 
coletiva, ancestral e contemporânea, nomeando o possível, respondendo o impossível 
(BLANCHOT, 2010). Este simpósio se abre a trabalhos que se debruçam sobre o gênero 
poético na contemporaneidade, tensionado com esses e outro vieses temáticos, e/ou 
em diálogo com outras artes: Poesia e Pintura; Poesia e Fotografia; Poesia e Cinema; 
Poesia e Música; Poesia e dança; Poesia e Arquitetura; Poesia e Escultura. Poesia e 
Teatro. E com outros saberes: Poesia e Interartes; Poesia e Intermidialidades; Poesia e 
Filosofia; Poesia e História, Poesia e Estudos Feministas; Poesia e Estudos Culturais; 
Poesia e Ensino; Poesia e Ecocrítica. Ensejamos que esse seja um espaço para o ditado 
de cor da poesia (DERRIDA, 2011): gesto de investimento sobre a forma poética e a 
convergência possível entre registros estéticos e saberes diferentes que podem lançar 
sobre as “vértebras quebradas” (AGAMBEN, 2009) da pós-utopia da agoridade 
(CAMPOS, 1997) olhares poéticos, estilhaçados em sua medida, como descobrimento 
da presença do poema. Poema fantasmático, unheimlich evocado como residual da 
imagem, do som, do gesto corporal, das linhas e formas, reivindicando outros limiares 
da poesia, feita da matéria sobrevivente (DIDI-HUBERMAN, 2014), nesses tempos 
pandêmicos.  
 
Palavras-chave: Poesia contemporânea; Poesia e outras artes; Poesia e outros saberes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 11 
ESTUDOS DECOLONIAIS NA LITERATURA 

 
Ana Paula de Castro Sierakowski  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Mal. C. Rondon)  
profa.anasierakowski@gmail.com 

 
Cleonice Alves Lopes Flois 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel)   
cleonicealf@gmail.com) 

 
Resumo: Os estudos decoloniais, encabeçados, principalmente, por Aníbal Quijano e 
Walter Mignolo (também desenvolvidos depois por Catherine Walsh; María Lugones, 
entre outros) – a partir da criação do Grupo Modernidade/Colonialidade –, englobam os 
estudos que encapsulam a ideia da decolonização da epistemologia latino-americana, 
juntamente com os seus cânones. Mignolo (2017), entende que a Colonialidade foi a 
face mais obscura da Modernidade, sendo essa uma narrativa que constituiu as bases 
da civilização ocidental amparada nos ideais de conquista disseminados pela 
colonização. Como consequência, Mignolo afirma que um pensamento decolonial 
também já funcionava concomitantemente, e seria entendido como as ações que se 
desenvolveram, do século XVI em diante, com o intuito de mostrar resistência às 
opressões instauradas pelos ideais europeus modernos, mas projetados para o mundo 
não-europeu, onde foram instalados (MIGNOLO, 2017). A Literatura, pode ser 
compreendida como uma dessas ações que se desenvolveram. Desse modo, esse 
simpósio visa refletir acerca de pesquisas que abordem pensamentos teóricos 
abrangentes dos Estudos decoloniais, que demonstrem as questões identitárias, 
culturais, ideológicas dos povos colonizados, bem como os estudos feministas e outros 
mais, que se inserem no bojo do pensamento decolonial em sua relação com a literatura. 
Aceita também propostas que visem ampliar a compreensão das estratégias de 
construção de estéticas e de políticas decoloniais, de modo a desconstruir a 
colonialidade e seu sentido imbuído de dominação (seja ela territorial ou patriarcal, ou 
epistemológico). Assim, trabalhos que englobem tanto as questões de subversão do 
poder colonial, quanto do poder patriarcal, entre outros, serão bem-vindos. 
 
Palavras-chave: Estudos Decoloniais; Decolonialidade; Literatura.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 12 
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM LINGUAGEM NA PANDEMIA: 

IMPLICAÇÕES DO ENSINO REMOTO E/OU HÍBRIDO 
 

Aline Cassol Daga Cavalheiro 
 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

 alinecdaga@gmail.com 
 

Suziane da Silva Mossmann  
Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina - Escola de Educação Básica 

Aderbal Ramos da Silva (SED/SC- EEB ARS) 
 suzismossmann@gmail.com 

 
Resumo: A pandemia provocada pela disseminação do vírus Sars-Cov-2, causador da 
doença denominada Covid-19, provocou alterações e adequações no cenário 
educacional desde o início de 2020. No Brasil, as alternativas passaram pelo 
cancelamento de aulas presenciais e pela utilização de ambientes virtuais para a 
implementação de aulas não presenciais, oscilando entre ensino remoto ou híbrido até 
o retorno das aulas de modo totalmente presencial, como já ocorre em muitas redes de 
ensino do país, especialmente a partir do segundo semestre de 2021. Temos nesse 
cenário o surgimento de muitos desafios concernentes ao uso das plataformas digitais 
pelos docentes, aos processos de interação e à condução do ensino para que de fato a 
aprendizagem ocorra por parte dos alunos. Nesse sentido, cabe atentar para como o 
ensino e a aprendizagem de língua portuguesa têm sido encaminhados e quais os 
desafios para a atuação docente nesse contexto. A proposta deste Simpósio Temático é 
abarcar estudos e pesquisas que tenham como foco, no que se refere ao ensino remoto 
ou híbrido: educação em linguagem; apropriação conceitual (língua e literatura); leitura 
e escrita; atuação docente; currículo; encaminhamentos pedagógicos. O objetivo é 
promover debates e reflexões centradas na educação escolar em linguagem de modo a 
compartilhar conhecimentos produzidos ao longo deste período, considerando os 
desafios para o trabalho docente em linguagem. 
 
Palavras-chave: Educação em linguagem; Atuação docente; Ensino híbrido ou remoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 13 
OS GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS NO ENSINO DE LÍNGUAS 

ANTES E DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: 
POSSIBILILADES E DESAFIOS 

 
João Carlos Rossi  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel)  
joaocarlosrossii@hotmail.com 

 
Rosemary de Oliveira Schoffen Turkiewicz  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
rost.pr@gmail.com 

 
Resumo: Desde a década de 1980 o ensino de língua portuguesa vem passando por 
mudanças expressivas, o impactou e impacta no trabalho docente sob uma perspectiva 
enunciativa-discursiva, que encontra embasamento nas obras produzidas pelo Círculo 
de Bakhtin, que compreende a interação verbal como a verdadeira substância da língua. 
Tais pressupostos têm embasado as propostas de ensino/aprendizagem de línguas que 
buscam nas enunciações reais e nos enunciados concretos, materializados em gêneros, 
um caminho para a práxis pedagógica. Cabe destacar que, com a pandemia causada pelo 
covid-19 (Sars-Cov-2), o Ensino Emergencial Remoto desafiou e ainda desafia, nós, 
docentes, na adaptação às novas demandas decorrentes do ensino mediado pelas 
tecnologias, fato que mobilizou os professores a novos percursos, novas interações 
efetivadas por meio dos gêneros discursivos/textuais. Ao buscarmos contribuir com as 
reflexões para a área, o presente simpósio visa problematizar questões relacionadas às 
compreensões de ensino de língua portuguesa ao longo da história, dialogando com a 
atual realidade das escolas e universidades, públicas e particulares do país, na oferta do 
ensino emergencial remoto e híbrido, além de reunir pesquisas: a) com foco em 
propostas e experiências pedagógicas sobre o ensino de línguas na perspectiva dos 
gêneros discursivos/textuais nos eixos leitura/escuta, produção de textos e análise 
linguística/semiótica; b) experiências pedagógicas sobre o ensino de línguas na 
perspectiva dos gêneros discursivos/textuais no contexto do ensino remoto/híbrido; c) 
propostas de ações colaborativas em formação inicial e continuada, para a promoção e 
fortalecimento do trabalho docente por meio dos gêneros, apontando para perspectivas 
futuras do ensino em um contexto pós-pandemia. 
 
Palavras-chave: Gêneros discursivos/textuais; Concepção interacionista e dialógica de 
linguagem; Ensino Híbrido. 
 

 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 14 
PRODUÇÃO DE OBJETOS DIGITAIS: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES 

Francieli Motter Ludovico  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)  

francielim@utfpr.edu.br  
 

Julia Cristina Granetto Moreira  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)  

julia.moreira@unila.edu.br 
 

Resumo: Com o avanço da tecnologia de comunicação digital os padrões de produção, 
acesso e compartilhamento de conhecimento estão se reconfigurando, assim como o 
papel que assumem os professores e estudantes. Diante de tais acontecimentos, este 
simpósio tem o propósito de apresentar objetos digitais, suas características, 
plataformas para a produção, seus acessos, curadoria, como também discutir a respeito 
da produção e experiências docentes com relação a sua usabilidade. Buscamos, com 
esse simpósio, uma troca de saberes e de objetos digitais, de maneira colaborativa entre 
os participantes, com discussões condizentes com o momento que estamos 
vivenciando, utilizando os espaços virtuais/digitais como um outro lugar de nos 
posicionar frente a produção de conhecimento. Considerando, ainda, que as 
experiências e reflexões discutidas têm potencial de influenciar professores a 
implementarem mais práticas fazendo o uso/por meio de objetos digitais, tanto no 
ensino online, híbrido e/ou presencial, abrindo espaço para estudantes ativos, 
autônomos e protagonistas na produção do conhecimento.  

Palavras-chave: Objetos digitais; Práticas Docentes; Tecnologias Digitais. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
SIMPÓSIO 15 

LÍNGUA E LITERATURA: UMA RELAÇÃO DE MÚLTIPLAS FACES 

  Denise Salim Santos 
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)                             

denise.santos@uerj.br 
 

  Tania Maria Nunes de Lima Camara 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)       

taniamnlc@gmail.com 
 

Resumo: Este simpósio se propõe a divulgar pesquisas que promovam o encontro dos 
estudos linguísticos com a literatura na construção de um olhar mais amplo sobre os 
dois campos. Acreditamos que uma parceria afinada entre essas áreas permite um 
encaminhamento mais produtivo da relação autor-obra-leitor tendo a língua como 
mediadora dessa relação.  A língua e seus recursos e a arte da escrita se associam para 
construir o discurso literário, pois acreditamos que não se pode abrir mão do saber 
linguístico se se pretende compreender profundamente uma obra literária; ao mesmo 
tempo que não se pode perder de vista que o fazer literário mobiliza todo um acervo 
linguístico para dar conta de sua construção. Por esse caminho é possível observar os 
efeitos de sentido que os recursos linguísticos trazem ao texto, marcando espaços, 
definindo tempos, explorando linguagens, construindo personagens da e na composição 
literária. Tem-se em vista neste simpósio também a divulgação de obras e autores que 
têm sido objeto das mais variadas pesquisas envolvendo linguagem e literatura e que 
marcam o estilo pelo uso dos recursos da língua que dominam.  

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Literatura; Estilística Discursiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 16 
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS E LITERATURAS 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: DIALOGANDO SOBRE O ENSINO, A 
PESQUISA, A EXTENSÃO E A COLABORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

 
Paulo Cesar Fachin  

Centro Universitário (FAG/UEPG) 
paulo.fachin@hotmail.com 

 
Suzana Cecatto Casagrande  

Centro Universitário (FAG/UNIOESTE) 
suzana.ceccato@gmail.com 

 
Resumo: Dialogar sobre a formação inicial e continuada de professores na universidade 
é algo demasiado relevante quando consideramos todas as transformações que a nossa 
contemporaneidade vivencia. De forma geral, as licenciaturas desenvolvem trabalhos 
teóricos (aulas teóricas) e atividades práticas, como o estágio supervisionado, por 
exemplo. Considerando tal olhar e entendimento, este simpósio temático acolherá 
trabalhos que têm como objetivo refletir sobre a formação docente na universidade, 
contemplando as múltiplas possibilidades e encaminhamentos para a formação do 
professor de línguas e literaturas para atuação na educação básica. Objetiva-se, ainda, 
abarcar as práticas pedagógicas que envolvam o ensino, a pesquisa, a extensão, 
acompanhadas pelas tecnologias. Para o desenvolvimento dos trabalhos e discussões, 
vê-se, como algo muito importante, o estudo e a compreensão dos documentos oficiais 
(objetivos, metas e propostas), tais como: PCN, OCEM, BNCC, assim como as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (SEED/PR). 
 
Palavras-chave: Formação do professor de línguas e literaturas; Universidade; 
Tecnologias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 17 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM LINGUAGEM E 

ARGUMENTAÇÃO: PERSPECTIVAS MULTIDISCIPLINARES 

Aparecida Feola Sella 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

afsella1@yahoo.com.br 
 

Renan Paulo Bini 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

 renanpaulobini@hotmail.com 
 

Resumo: Este simpósio aceita exposição de pesquisas concluídas ou em andamento, 
relacionadas ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão sobre Linguagem e Argumentação, a 
partir de perspectivas teóricas multidisciplinares, como a Retórica, a Semântica 
Argumentativa, a Linguística Textual e a Linguística Funcional. A Argumentação é 
entendida neste simpósio como um fenômeno inerente à Linguagem, que está presente, 
em diferentes níveis, em todos os gêneros do discurso. Manifesta-se tanto nas 
estruturas léxico-sintáticas que marcam explicitamente o posicionamento do produtor 
do texto, quanto na organização do discurso e no valor semântico dos termos 
escolhidos, por meio da interação, que pressupõe intencionalidade/aceitabilidade. 
Considera-se que a língua acomoda internamente orientações para determinadas 
conclusões e que esse processo representa uma das características da língua: a 
argumentação. Também se considera que as mobilizações argumentativas se articulam 
com marcas que orientam o próprio processo interativo, como operadores 
argumentativos, intensificadores, marcadores discursivos, modalizadores, processos 
referenciais, entre outros. Esses elementos que fazem parte da elocução do discurso, 
em um determinado contexto situacional, podem ser utilizados para criar escalas 
argumentativas, deixar marcas da subjetividade do articulista e direcionar a 
interpretação dos leitores de modo a contribuir para o convencimento da audiência. 
 
Palavras-chave: Argumentação; Linguagem; Ensino; Pesquisa; Extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 18 
ALÉM DA SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E 

EXTENSÃO NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
  

Franciele Luzia de Oliveira Orsatto  
Instituto Federal do Paraná (IFPR-Cascavel)  

franciele.orsatto@ifpr.edu.br  
 

Lediane Manfé de Souza  
Instituto Federal do Paraná (IFPR-Cascavel) 

 lediane.souza@ifpr.edu.br 
 

Resumo: O presente simpósio abre espaço para apresentação de resultados, discussões 
e relatos de experiências relacionados à pesquisa e à extensão na iniciação científica, 
acolhendo trabalhos relacionados ao ensino técnico e à licenciatura. De acordo com o 
que afirmam as OCEM (2006), retomando orientações da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (nº. 9394/96), espera-se que, na Educação Básica, especialmente no 
Ensino Médio, o estudante desenvolva sua formação integral, aliada à autonomia 
intelectual e ao senso crítico, bem como possa preparar-se para a inserção no mundo 
do trabalho, desenvolvendo competências para continuar seu aprendizado. Pode-se 
dizer que, para atender tais objetivos, não é interessante que a formação do educando 
se restrinja aos limites da sala de aula. Sendo assim, a participação em atividades de 
pesquisa e/ou extensão se mostra como uma oportunidade producente de 
aprendizagem, em que professores e educandos fortalecem os vínculos da escola com 
a comunidade à sua volta e passam a agir conjuntamente em prol da construção de 
saberes.  
 
Palavras-chave: Ensino Médio; Pesquisa científica; Extensão. 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 19 
PRÁTICAS DE ENSINO EM LEITURA, ESCRITA, 

ORALIDADE E ANÁLISE LINGUÍSTICA EM 
CONTEXTOS MULTILÍNGUES 

 
Mariangela Garcia Lunardelli  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Foz do Iguaçu) 
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Maridelma Laperuta Martins  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Foz do Iguaçu) 
chomsky1928@yahoo.com.br 

 
Resumo: Este simpósio procura congregar estudos e pesquisas referentes a práticas de 
ensino em leitura, escrita, oralidade e análise linguística, bem como pesquisas sobre 
formação de professores de língua portuguesa da educação básica, ambas em contexto 
de multilinguismo e regiões de fronteira linguística, cujas bases teóricas sejam: i) a 
Sociolinguística – preferencialmente na sua vertente educacional – (BORTONI-RICARDO, 
2006); e/ou ii) a do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2010, 2016; VOLÓCHINOV, 2013, 
2017). A Sociolinguística Educacional tem se preocupado com a ampliação da 
competência linguística de alunos tanto do Ensino Fundamental como do Médio, 
proporcionando-lhes condições de refletirem sobre questões intra e inter linguísticas e 
no uso da língua considerando os diversos contextos sócio-interacionais, além de 
desenvolver uma consciência sobre a heterogeneidade da língua, que varia no espaço 
(físico e social) e muda no tempo. Essa consciência é fator auxiliador no combate a 
preconceitos linguísticos e sociais (BAGNO, 1999). Os postulados do Círculo de Bakhtin 
consideram vida e arte pelo prisma das relações dialógicas, as quais pressupõem 
linguagem, caracterizada como concreta e assinada, constituída na relação eu/outro. 
Analisam-se os gêneros discursivos, materializados em textos-enunciados, em suas 
dimensões extraverbal e verbovisual, juntamente com outros conceitos fulcrais, como 
signo ideológico, cronotopo, esfera. Assim, invitamos pesquisas que discutam essas 
questões a partir das experiências construídas nas próprias práticas escolares e que 
apresentem desenvolvimento e/ou resultados sobre proposição de análise linguística, 
leitura, escrita, oralidade (material didático, textos de diversos gêneros discursivos, 
produção e refacção textual) e sobre proposição de práticas de ensino em contextos de 
multilinguismo.  
 
Palavras-chave:Sociolinguística Educacional; Círculo de Bakhtin; Contextos multilíngues. 
 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 20 
QUESTÕES DO TEXTO: DA MICRO À MACROESTRUTURA 

Alcione Tereza Corbari 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel)  

alcione_corbari@hotmail.com 
 

Clarice Cristina Corbari   
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Mal. C. Rondon)  

ccorbari@yahoo.com.br   
 
Resumo: Este Simpósio tem por objetivo congregar pesquisas, em andamento ou 
concluídas, que abordam questões textuais segundo perspectivas da Linguística Textual 
ou a partir de diferentes correntes linguísticas que dialogam com essa área. Aceitam-se 
tanto propostas que versem sobre a microestrutura do texto, focalizando estruturas 
linguísticas específicas, quanto aquelas cujo foco recai sobre a macroestrutura textual, 
considerando relações pragmáticas e discursivas. Também são bem-vindos estudos que 
se dediquem a questões de ensino de língua materna relacionadas a práticas de leitura, 
produção de texto e análise linguística. 
Palavras-chave: Linguagem; Texto; Linguística Textual. 
 

  



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 21 
A SEMÂNTICA DE FRAMES COMO CONSTRUÇÃO DISCURSIVA 

NO JORNALISMO   
 

Josemar dos Santos  
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)  

josemarsantos@unisc.br 
 
Resumo: O tema jornalismo institucional ainda é pouco pesquisado, tanto que a 
literatura traz escassas contribuições científicas acerca dessa temática, sendo uma delas 
o estudo que investigou a emergência de metáforas conceituais e linguísticas e o papel 
que elas ocupavam na construção discursiva noticiosa das Instituições Comunitárias de 
Ensino Superior do Rio Grande do Sul (ICES). Neste simpósio, procuro reunir pesquisas 
que tenham por interesse compreender o modo de produção do trabalho desenvolvido 
pelas assessorias de imprensa das instituições de ensino superior, e outras instituições, 
de modo a analisar como funciona o processamento discursivo-argumentativo a partir 
da Semântica Cognitiva, com enfoque na Semântica de Frames. 
 
Palavras-chave: Jornalismo institucional; Semântica de Frames; Discurso.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 22 
REFLEXÕES SOBRE A BNCC: DESAFIOS E DESDOBRAMENTOS 

PARA O ENSINO DE LÍNGUAS 
 

Záira Bomfante dos Santos  
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)  

zbomfante@gmail.com 
 

Henrique Campos Freitas 
Universidade de Uberaba (UNIUBE) 

henrique.freitas@uniube.br 
 

Resumo: Após diversas discussões do Conselho Nacional de Educação (CNE) para 
atender às metas estabelecidas para a melhoria da educação, de 2015 a 2017 foi 
elaborada uma Base Nacional Comum Curricular (conhecida como BNCC) a fim de definir 
o conjunto de aprendizagens que todos os alunos deveriam desenvolver no seu percurso 
escolar. Partindo desse cenário, o objetivo principal deste simpósio temático é agregar 
trabalhos que têm se debruçado sobre os estudos da BNCC, mais especificamente sobre 
o ensino de línguas (materna e adicional) desde o seu processo de elaboração à 
implementação. Nesse viés, buscaremos refletir sobre a concepção de linguagem que 
permeia o documento (BNCC), a formação humana e a formação cidadã que pode ser 
promovida por meio do ensino de línguas e como documento tem sido absorvido na 
educação pública brasileira, direcionando as práticas pedagógicas para que os processos 
de ensino e de aprendizagem sejam efetivados. Articulado a esses aspectos, buscamos 
reunir trabalhos que fomentem a reflexão e a pesquisa do desafio de um ensino 
unificado, como se propõe com a Base, considerando a diversidade cultural e linguística 
do nosso país. 
 
Palavras-chave: BNCC; Ensino de Línguas; Reflexões; Desafios. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SIMPÓSIO 23 

LETRAMENTOS ACADÊMICOS: 
PRÁTICAS DE ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR 

 
Tatiane Henrique Sousa Machado  

Universidade Paranaense (UNIPAR) 
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Mônica Cristina Metz  

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)    
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)  

monicametz@gmail.com 
 
Resumo: O objetivo deste simpósio temático é congregar o compartilhamento de 
experiências e discussões relacionadas às práticas de escrita realizadas no contexto da 
educação superior em diferentes cursos de graduação. Para Camargo e Brito (2011), 
quando da inserção da disciplina de Língua Portuguesa nos diferentes cursos superiores, 
observam-se, principalmente, três concepções de linguagem e de formação acadêmica 
que condicionam o domínio da escrita como condição da aprendizagem de outros 
conhecimentos: a primeira, denominada de reparadora ou supletiva, preocupa-se em 
sanar deficiências anteriores; a segunda, pragmática, adota viés instrumentalizado, 
centrando-se em modelos de textos; e a terceira, discursivo-textual, acomoda um perfil 
formativo-acadêmico. Cientes dessas diferentes concepções, convocam-se para este 
simpósio trabalhos de pesquisa que tematizam o processo de ensino-aprendizagem da 
escrita no ensino superior ancorados numa perspectiva de letramentos acadêmicos. 
Assumimos que os estudos do letramento, no âmbito dos Novos Estudos de Letramento 
permitem analisar a escrita de estudantes sem enquadrá-la em uma noção de déficit, 
mas compreendendo-a, juntamente com os significados a ela atribuídos, como 
determinada pelas práticas sociais e históricas em que ocorre. Nesse sentido, 
interessam-nos reflexões e análises sobre as formas de constituição da escrita no âmbito 
da universidade observadas à luz da perspectiva não excludente, mas sobreposta, dos 
modelos de ensino da escrita delineados por Lea e Street (2006): a) habilidades de 
estudo; b) socialização acadêmica; c) letramentos acadêmicos. Os trabalhos 
apresentados podem compreender a escrita no âmbito acadêmico-científico sob 
diferentes conceituações: escrita de pesquisa, escrita científica, escrita universitária, 
escrita acadêmica, escrita acadêmico-científica dentre outras nomeações (ASSIS, 2014).  

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos; Escrita Acadêmica; Ensino Superior.   

 

 



 

 

 

 
SIMPÓSIO 24 

ESCRITA DE SINAIS E SUAS VERTENTES 

Ednéia de Oliveira Alves 
 Universidade Federal da Paraíba (UFPB)  

edneiaalvesufpb@gmail.com 
 

Carla Damasceno de Morais  
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)  

moraiscarlasc@gmail.com 
 
Resumo: A partir das exigências do decreto 5.626/05, a Libras precisa estar presente na 
escola e nos espaços sociais em que o surdo esteja presente. Essa, exigência demanda 
que falantes a Libras sejam fluentes, para tanto, há a necessidade de conhecimento 
metalinguístico aprofundado sobre essa língua, assim como, sobre as diversas 
possibilidades de produção linguístico-cultural, incluindo nesse contexto a sua escrita. A 
escrita de sinais tem se mostrado uma importante subárea da área de Libras. Por meio 
dela diversas atividades podem ser desenvolvidas, tais como: tradução, 
transcodificação, transcrição e a própria produção escrita em diversos gêneros textuais. 
Sendo assim, trabalhos na área de linguística, literatura, ensino e produções artístico-
culturais envolvendo a escrita de sinais são importantes para o fortalecimento e a 
garantia da política linguística para a comunidade surda brasileira. Dessa forma, o 
simpósio aceita trabalhos de relatos de experiência pessoal ou de extensão ou relatos 
de pesquisa da área de Libras que envolvam a escrita de sinais em qualquer dos sistemas 
existentes no Brasil.  
 
Palavras-chave: Sistemas de escrita; Libras; Surdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 25 
ESTUDOS E PESQUISAS +LIBRAS 

 
Leandro Andrade 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
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Thainã Miranda Oliveira 

Universidade Federal do Tocantins (UFT)  
miranda.libras@gmail.com 

 
Resumo: Os Estudos Surdos e outras investigações relacionadas às Língua de Sinais 
como primeira e segunda língua, à Língua Portuguesa como segunda língua, às Políticas 
Linguísticas, à Educação Bilíngue para surdos, à Literatura Surda, os Estudos do Léxico, 
entre outras áreas, estão gradualmente se fortalecendo e se consolidando nos espaços 
acadêmicos. Dessa forma, o presente simpósio proposto pelo +Libras, um amplo grupo 
interinstitucional de pesquisa e extensão, tem como objetivo agrupar e discutir ensinos, 
pesquisas e extensões que abordem a Libras. O recorte selecionado envolve as mais 
diversas áreas do conhecimento: Literatura, Linguística, Lexicografia, Educação, Escrita 
de Sinais, dentre outras. Portanto, o simpósio receberá trabalhos em andamento e/ou 
concluídos que versem sobre a Libras nas diferentes esferas, ou seja, desde a educação 
básica até a formação superior, tencionando, assim, alcançar as diversas regiões 
brasileiras. Isto posto, as apresentações poderão promover discussões, reflexões, 
análises e metodologias específicas para a Educação de Surdos e para os Estudos 
Linguísticos e Literários das Línguas de Sinais. 
 
Palavras-chave: Libras; Educação de Surdos; Estudos Surdos. 

  



 

 

 
 

SIMPÓSIO 26 
RELAÇÃO DA (IN)DIFERENÇA NA PRODUÇÃO DOS 

DISCURSOS E DOS SENTIDOS 
 

Raquel Ribeiro Moreira 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

raquelutfpr@gmail.com 
 

Vejane Gaelzer 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) 

 vejane.gaelzer@iffaroupilha.edu.br 
 

Resumo: Apontar diferenças, designá-las e instituir separações é uma das premissas de 
funcionamento das segregações. Marcar o outro como diferente, sem aprofundamento 
proposital dos sentidos que sustentam tal discurso, constitui-se estratégia política de 
dominação, discriminação e/ou violência que, a partir da indiferença – “eu não conheço 
o outro, sei que é diferente, e por isso não me importo” -  avança sobre as chamadas 
minorias sociais, destituindo-lhes de direitos e proteções.  Nesse sentido, o presente 
simpósio propõe promover discussões a respeito de discursos e/ ou textos que tratem 
das condições de exclusão, discriminação ou violência – assim como suas contraposições 
de inclusão e resistência – de segmentos sociais que têm, cotidianamente, seus direitos 
atacados ou até mesmo usurpados em nome da manutenção de uma visão de mundo 
hegemônica. Pautados em análises estabelecidas nas relações entre língua, política e 
história, o simpósio pretende reunir trabalhos de diferentes linhas de pesquisa, com o 
intuito de diversificar e enriquecer as reflexões sobre a temática.  
 
Palavras-chave: Exclusão; Significação; Língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMPÓSIO 27 
DISCURSO, SUJEITO E PANDEMIA:  

DOS CORREDORES VAZIOS, ECOS DO(S) SENTIDO(S) 
 

Alcemar Dionet de Araújo  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel)  

alcemar.araujo@hotmail.com 
 

Caroline Maria Braciak Reisdorfer 
 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

 carolinereisdorfer@gmail.com 
  

Resumo: O presente Simpósio Temático propõe uma reflexão a partir dos pressupostos 
teóricos e metodológicos da Análise de Discurso, instituída pelo filósofo francês Michel 
Pêcheux, que articula os campos da Linguística, do Materialismo Histórico e da 
Psicanálise. Entende-se que a disciplina permite compreender como a ideologia se 
inscreve na língua e como o sujeito e o(s) sentido(s) são interpelados por ela. Desse 
modo, os estudos devem interrogar os aspectos relacionados aos processos de 
produção dos discursos e as práticas de interpelação sofridas pelos sujeitos que 
permeiam a construção e a circulação de imaginários socialmente estabelecidos sobre 
diferentes temáticas; naturalizando sentidos que denunciam, ao passo que anunciam, 
uma memória do futuro. Assim, além de recortes que contribuem na compreensão da 
teoria, este Simpósio se coloca como um espaço de discussão e reflexão sobre o(s) 
sentido(s) ecoados pelas instituições de ensino fechadas nas condições de produção de 
uma pandemia em curso. Fecham-se portões, abrem-se enunciados acerca do ensino, 
da escola, da universidade, da família, do professor, da educação formal. O que se 
enuncia e o que se cala? Que deslizamentos são possíveis e evidenciados? A pandemia 
é uma, entre tantas outras temáticas interseccionadas e possíveis de serem 
problematizadas por esta proposta teórica-metodológica.  
 
Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Pandemia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMPÓSIO 28 
SUJEITO, CORPO E SUBJETIVIDADE 

 
Millaine de Souza Carvalho 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
millainedescarvalho@gmail.com 

 
Virginia Barbosa Lucena Caetano 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
vicaetano24@gmail.com 

 
Resumo: O objetivo deste simpósio consiste em reunir estudos sobre os processos de 
subjetivação, em especial, acerca do corpo enquanto materialidade discursiva, valendo-
se da orientação dos estudos da Análise Materialista do Discurso. Compreendemos que 
o sujeito discursivo é constituído na relação com o simbólico, sendo duplamente 
afetado: pelo inconsciente e pela ideologia. Ele é/possui um corpo que não pode ser 
separado de certa subjetividade (VINHAS, 2014); assim, pela perspectiva da análise 
materialista, procuramos reunir reflexões sobre este sujeito e seu corpo, de modo a 
problematizar as questões da ordem do inconsciente e do ideológico que implicam na 
subjetividade discursiva anunciada na sua corporeidade. 
 
Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Corpo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SIMPÓSIO 29 
DISCURSOS SOBRE A MULHER À LUZ DA ANÁLISE DE DISCURSO 

MATERIALISTA 
 

Maria Roseli Castilho Garbossa  
Secretaria de Estado da Educação (SEED/Foz do Iguaçu)   

Faculdade de Educação de São Miguem do Iguaçu (UNIGUAÇU/FAESI)  
roseligarbossa@hotmail.com 

 
Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho  

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
marcelo.nicomedes@ufma.br 

 
Resumo: A luta das mulheres por equidade e respeito na sociedade remonta a um 
passado antigo. De bruxas, perseguidas na idade média à inclusão legal como cidadãs 
com os mesmos direitos e deveres dos homens (pelo menos na Constituição). No 
entanto, o combate à estrutura patriarcal e mercadológica, em um sistema capitalista 
opressor e excludente, demonstra que as mulheres ainda têm um longo caminho a 
percorrer, pois ainda hoje, em pleno século XXI, são longas as desigualdades entre 
homens e mulheres. Nesse sentido, muitos são os discursos que procuram determinar 
à mulher alguns lugares similares aos existentes nos primórdios, dentro da família, do 
trabalho e dos mais diversos eventos sociais, pois ele, o discurso, produz efeitos de 
sentidos que são evidenciados pela história a partir de suas condições de emergência 
num dado acontecimento por meio de efeitos ideológicos elaborados por sujeitos. 
Nessa direção, a teoria empreendida pela noção de discurso materialista nos mostra um 
sentido dividido, nos mostra o discurso como efeito de sentidos entre os interlocutores 
(PÊCHEUX, 1969). Considerando que o funcionamento da língua está imbricado com o 
histórico e que os efeitos de sentido se dão no confronto entre o dito e não-dito, 
acolhemos, neste simpósio, trabalhos, concluídos ou em andamento, que busquem 
compreender de que forma os mais variados discursos sobre a mulher são produzidos, 
sustentados e propagados ao mesmo tempo em que (tantos) outros são silenciados, 
fazendo com que, dessa forma, os efeitos de sentido pareçam naturalizados.  
 
Palavras-chave: Discursos sobre a mulher; Efeitos de sentidos; Silenciamentos. 

 
 

 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 30 
SOCIALIZANDO PESQUISAS EM ANÁLISE DE DISCURSO 

 
Eliana Cristina Pereira Santos  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
 Faculdade de Foz do Iguaçu (FAFIG)  

eliana.foz@gmail.com 
 

Isabela Karolina Gomes Ferreira Oliveira  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 

 isabela.karolina@hotmail.com 
 

Resumo: Este simpósio tem como objetivo geral oportunizar um espaço de reflexão, de 
debate e de partilha de pesquisas finalizadas ou em desenvolvimento que se encontrem 
fundamentadas na Análise de Discurso de matriz pecheuxtiana (doravante, AD). A 
proposta tem sua justificativa no fato de que entendemos que, desse modo, é possível 
socializar, fazer circular e ampliar os conhecimentos relativos à área. Para tanto, o 
simpósio acolherá investigações que problematizem os discursos presentes em 
diferentes materialidades, com a condição de estejam atreladas às suas condições de 
produção, como deve ser na disciplina. Buscamos, pois, reunir estudos que promovam 
reflexões teóricas, de uma parte, e analíticas, de outra, sobre os processos discursivos e 
os efeitos de sentido materializados na linguagem, atrelados ao sujeito e à história. Os 
trabalhos propostos devem problematizar espaços de significação inscritos no 
batimento entre a estrutura e o acontecimento, devendo, se possível, refletir sobre a 
ruptura/repetição da ideologia, ou seja: pretendemos observar os processos discursivos 
na sua fixidez/movência a partir do funcionamento em materialidades significantes. 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Socialização de Pesquisas; Fixidez/Movência.  

 

 

 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 31 
POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCACIONAIS CONFLUENTES PARA 

A MELHORIA DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Larisse Carvalho de Oliveira 
Universidade Regional do Cariri (URCA) 

Universidade Federal do Ceará (UFC/PPGLIN) 
larisse.carvalho@urca.br 

 
Shalatiel Bernardo Martins 

Universidade Regional do Cariri (URCA)  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/PPGE) 

shalatiel.bernardo@urca.br 
 

Resumo: Frente às dificuldades encaradas em todas as esferas educacionais brasileiras  
Infantil, Fundamental, Médio e Superior – no período pandêmico, desde o mês de março 
de 2020, acreditamos ser necessário discutirmos as políticas educacionais institucionais 
voltadas para o ensino de Língua Inglesa. A título de exemplificação, citamos algumas 
delas: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, Programa 
Residência Pedagógica, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC, 
Núcleo de Línguas-NUCLIN, Casas de Cultura-UFC, Centro Cearense de Idiomas-CCI, 
dentre vários outros à nível municipal, estadual (CE) e federal. Portanto, este simpósio 
tem como objetivo receber estudos, relatos de experiência e pesquisas que tratem e 
problematizem as políticas linguísticas em vigor sobre os processos de ensino e 
aprendizagem de Língua Inglesa, em todos os níveis educacionais. Serão aceitos, ainda, 
trabalhos que versem sobre políticas de fortalecimento institucional dentro das 
Instituições de Ensino Básico, à exemplo das Escolas de Ensino Básico de Tempo Integral 
e das Escolas de Ensino Básico e Profissionalizante que dispõem, além das aulas 
regulares de Língua Inglesa, clubes de leitura e projetos na comunidade que fortalecem 
as políticas linguísticas da população escolar em geral.  
 
Palavras-chave: Políticas linguísticas; Ensino de Língua Inglesa; Políticas educacionais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMPÓSIO 32 
DEBATE SOBRE O ENSINO REMOTO DE INGLÊS 

Nelza Mara Pallu 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Mal. C. Rondon) 

nelza.pallu@unioeste.com 

Resumo: A educação brasileira tem vivenciado o grande desafio de promover aulas 
remotas, em todos os níveis educativos, devido a pandemia provocada pelo Covid-19.  
Tal cenário foi, de certa maneira, composto pela urgência em se adotar medidas 
educativas para levar aos educandos os conteúdos curriculares através do uso de 
ferramentas da comunicação via internet. Aos professores coube a incumbência de 
rapidamente se adaptarem ao novo formato buscando o domínio de novas tecnologias. 
Assim, este simpósio objetiva compartilhar experiências didáticas de aulas de inglês 
durante este período de ensino remoto. Serão bem-vindos trabalhos que relatem o 
enfrentamento desta modalidade de ensino, tais como dificuldades, estratégias 
didáticas, novos conhecimentos, proporcionando um momento de debate e reflexões 
sobre os prós e contras vivenciados no decorrer da pandemia. Esperamos, ainda, com 
este simpósio, contribuir para um processo de autoavaliação sobre o ensino de inglês 
no modo remoto e seus desdobramentos para a sua prática nos diferentes espaços 
institucionais. 

Palavras-chave: Aulas Remotas de Inglês; Tecnologias; Autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SIMPÓSIO 33 

ENSINO DE LEITURA CRÍTICA EM ESPANHOL:  
ENTRE TEORIAS E PROPOSTAS PRÁTICAS 

 
Geraldo Emanuel de Abreu-Silva  

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
gemabreu@gmail.com 

 
Resumo: Este simpósio temático visa a proporcionar discussões e reflexões sobre o 
ensino de leitura crítica em contextos de aulas de língua espanhola, a partir da 
apresentação de estudos, propostas de atividades práticas e/ou relatos de experiência. 
Para orientar as propostas deste simpósio, entendem-se como leituras críticas aquelas 
que possibilitam aos aprendizes atuar no mundo de maneira proativa, transgressora e 
transformadora, questionando naturalizações impostas na sociedade como um todo 
(CASSANY, 2010; COSTA, 2011) e fomentando lutas por mudanças sociais. Em vista disso, 
os trabalhos apresentados devem estar em consonância com as premissas críticas de 
leitura, que concebem as atividades como espaços de práticas sociais de linguagem 
inseridas em contextos históricos, culturais e discursos e que, assim sendo, extrapolam 
a sistematização da língua, apenas enquanto codificação e decodificação (SOARES, 2003; 
DUBOC, 2014). Portanto, espera-se que este simpósio contribua para estabelecer 
discussões entre professores, com o fim da formação de leitores engajados e que 
possam atuar de maneira crítica em diferentes esferas da sociedade. 

Palavras-chave: Leitura; Criticidade; Ensino de Espanhol. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
SIMPÓSIO 34 

ENTRE-LUGARES: A TRADUÇÃO E SUAS INTERFACES 
 

Andréia Riconi 
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO/I) 

ariconi@unicentro.br 
 

Davi Silva Gonçalves  
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO/I) 

davisg@unicentro.br 
 
Resumo: Ao elencar três categorias de tradução, Roman Jakobson (1959) nos permite 
enxergar esse processo levando em conta toda sua abrangência, seja naquilo que se 
refere a recriação de sentidos entre idiomas (tradução interlingual), dentro de um 
mesmo idioma (tradução intralingual) e entre os signos (tradução intersemiótica). Dito 
isso, o objetivo deste simpósio é acolher discussões ligadas aos estudos da tradução 
e/ou da adaptação em seus diferentes nichos, coerente com a natureza fronteiriça da 
tradutologia, a qual pode fazer parte das pesquisas nas áreas tanto da literatura quanto 
da linguística. Mais especificamente, no que concerne aos estudos literários, o simpósio 
busca reunir trabalhos não apenas sobre a tradução verbal do texto literário, mas 
também se abre a possíveis paralelos deste com o cinema, a música, a pintura etc. Nos 
estudos linguísticos, por sua vez, pretendemos refletir acerca da atuação profissional do 
tradutor, da formação de tradutores e da interface entre o ensino de línguas e os 
estudos da tradução. Dessa forma, abre-se a possibilidade de congregar estudos de 
naturezas variadas, como tradução audiovisual, tradução e ensino, tradução literária, 
tradução técnica, localização, legendagem, dublagem, dentre outros, buscando 
enfatizar o caráter multidisciplinar da área. Esse simpósio configura, assim, mais um 
esforço para investigar aquilo que Borges (1982, 2007, 2008, 2009) chama de 
infidelidade criativa, nicho ainda bastante negligenciado no meio. Com isso, buscamos 
oportunizar que os estudos periféricos relacionados à tradução recebam a atenção 
merecida, já que, ainda hoje, a tradutologia segue sendo negligenciada no meio 
acadêmico. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução; Tradutologia; Adaptação. 
 

  



 

 

 

 

SIMPÓSIO 35 
23ª JELL: PARA TODAS, PARA TODOS –  

EXPERIÊNCIAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE 
LETRAS E SUAS DISTINTAS PERSPECTIVAS TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 
 

Luciane Thomé Schröder 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Mal. C. Rondon) 

23jellunioeste@gmail.com  
 

Juliana de Sá França 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Mal. C. Rondon) 

23jellunioeste@gmail.com  
 
Resumo: Falar do espaço das Letras é adentrar a um universo de questões que não 
cabem num grilhão, nem dizem respeito apenas ao espaço restrito da sala de aula: suas 
múltiplas possibilidades de pesquisas, suas distintas abordagens e as práticas que 
orientam o fazer docente dão mostra da sua grandeza e da sua importância na e para a 
sociedade. Dessa forma, esse simpósio temático procura reunir trabalhos de distintas 
orientações teórico-metodológicas, que versem sobre os mais variados temas, 
propostas, iniciativas, experiências e/ou projetos voltados à resolução, reflexão e 
problematização de parte do todo complexo que nos diz respeito enquanto 
professoras/es em sala de aula, ou fora dela, que nos constituem nos sujeitos que somos: 
representantes das práticas de ensino, pesquisa e extensão, cujas ações nos movem 
dentro e fora da universidade. 
 
Palavras-chave: Letras; Pesquisa; Extensão. 



 

 

 

 

Normas e diretrizes para a proposição de comunicação oral em 
Simpósio Temático: 

1) Cada participante poderá ser autora/autor de apenas um (01) trabalho. 
2) Os trabalhos de alunos da graduação, obrigatoriamente, devem ser 

submetidos em co-autoria com uma/um docente orientadora/orientador. 
3) Cada trabalho poderá ter no máximo três autoras/autores (incluindo a/o 

docente orientadora/orientador). 
4) As propostas deverão ser enviadas diretamente ao e-mail das/dos 

coordenadoras/coordenadores de simpósios. 
5) No resumo da proposta devem constar: 

 
o Título (na primeira linha, em maiúsculo e negrito, centralizado); 
o Nome(s) (dois enter abaixo do título) e filiação (por extenso, seguido da sigla da 

instituição) e e-mail; 
o Resumo entre 150 e 250 palavras; 
o Palavras-chave: usar maiúsculo; 03 palavras-chave; separadas por vírgula. 
o Fonte: times new roman, espaçamento simples, parágrafo justificado. 

 
6) Envio de resumos ao e-mail das/dos coordenadoras/coordenadores de 

simpósios temáticos: 06 de setembro a 15 de outubro. 
 
7) ATENÇÃO! As/Os proponentes devem aguardar a divulgação da listagem dos 

trabalhos aceitos pela coordenação do evento no site e nas mídias sociais. O 
prazo para a inscrição dos proponentes com trabalhos aceitos é de 06 a 13 
de novembro.  

 
 
 
 
 

Mais informações: 
Site: https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/23jell 

E-mail: 23jellunioeste@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/23jell 

Instagram: @23jell 
 

 



 

 

 

 
 

SIMPÓSIO 4 
DESCOLONIZAR PARA AVANÇAR: LITERATURAS HÍBRIDAS DE 

HISTÓRIA E FICÇÃO, VEREDAS PARA A DECOLONIALIDADE  
DO SABER 

 
Marina Luísa Rohde 

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
marinaluisar@gmail.com 

 
Hugo Eliecer Dorado Mendez 

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Cascavel) 
felipebemol@hotmail.com 

 
Resumo: As disputas, as resistências e as violências geradas pela imposição do 
colonialismo na América originaram conflitos que continuam vigentes na 
contemporaneidade. Quijano (2000) refere-se a esses vínculos coloniais, caracterizados 
pela dominação e pela exploração do poder hegemônico, como: estruturas da 
colonialidade. A opção decolonial a essa forma de vida consiste na interseção de cada 
um desses âmbitos em busca do equilíbrio nas relações de poder (WALSH, 2009). No 
que tange à produção literária no continente americano, diversas obras articulam seus 
projetos estéticos em bases epistemológicas decoloniais (MIGNOLO, 2000), 
vislumbrando, assim, alternativas à descolonização do saber. Ao atentarmos ao 
potencial humanizador, descolonizador e decolonial da arte literária, no caso específico 
do romance histórico, as possibilidades decoloniais se expandem a duas epistemes: 
literatura e história. Assim, de 1826 — ano da publicação do primeiro romance histórico 
na América, Xicoténcatl — até a contemporaneidade, o gênero foi amplamente 
cultivado no continente. Estudos contemporâneos como o de Fleck (2017) propõem um 
agrupamento dessas produções romanescas em fases e modalidades, de modo a 
evidenciar intencionalidades refletidas por meio de certas estratégias escriturais. Frente 
a este quadro, este simpósio propõe acolher comunicações voltadas para análises de 
projetos estéticos decoloniais materializados em romances híbridos de história e ficção, 
além de articulações teóricas das perspectivas da decolonialidade na América, 
abrangendo, assim, os seguintes campos de estudo: literatura comparada, teoria 
literária, estudos decoloniais e seus desdobramentos. 
 
Palavras-chave: Literatura Comparada; Romance histórico; Estudos Decoloniais.   
 
  


