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BREVE HISTÓRICO 

 

A primeira edição do Seminário de Lengua y Literatura Hispanoamericana aconteceu em outubro de 

2016, na ocasião o tema norteador foi “O clássico de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes e 

seus desdobramentos”. Com base nesse tema as apresentações culturais e as discussões acadêmicas giraram em 

torno da leitura e releitura de contos hispanoamericanos e sobre o papel das traduções e adaptações do referido 

clássico para o jovem leitor.   

 Na segunda edição o SELLIH homenageou o clássico Cien años de soledad, do renomado escritor 

colombiano Gabriel García Marquez e a partir desse referencial promoveu discussões sobre a representatividade 

dessa obra para a literatura hispo e latino-americana, bem como os diálogos que obra foi e é capaz de criar com 

as demais áreas do conhecimento. Nesse sentido, o evento buscou propor a ampliação da leitura e interpretação 

de Cien años de soledad, uma vez que tal obra se configura como uma espécie de metáfora da América Latina, 

podendo ser desvelada a partir de múltiplas perspectivas. 

 A proposta para o III Seminário de Lengua y Literatura Hispanoamericana, teve como subtema: Teoria 

y Enseño: Voces, lenguajes y lecturas, foi ampliar as discussões em torno da realidade do ensino de Língua 

Espanhola no Maranhão, no Brasil e no mundo, bem como expandir a percepção dos alunos de Letras para as 

possibilidades de investigação que a língua, literatura, a música, o cinema e a arte hispano e latino-americana 

oferecem. 

Nesta quarta edição, o evento passa a ser uma iniciativa do Núcleo de Línguas da Uema - NUCLIN em 

parceria com o Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL, tendo como objetivo oportunizar aos alunos da 

graduação e da pós-graduação a divulgação de suas pesquisas, bem como a possibilidade de dialogar com outros 

pesquisadores da UEMA e demais IES, sobre a língua e a literatura hispano e latino-americana. Diante disso, 

foram oferecidas palestras, mesas-redondas, oficinas e comunicações visando estimular a atuação profissional e 

acadêmica e ampliar os horizontes de expectativa dos professores e alunos, sobre a língua, a literatura e suas 

convergências.  
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1. PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 

 

8h às 10h – CREDENCIAMENTO 

 10h às 12h – CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

 Título: “Língua, Literatura, Cultura e Ensino: Convergências necessárias” 

Prof. Dr. Henrique Borralho (UEMA) 

 

 14h às 16h MESA-REDONDA 

 

 Título: Ficção e Realidade na Literatura Latino-americana. 

Escritor Alexandre Lago   

Prof. Dr. Sebastião Moreira Duarte 

Escritor Lourival Serejo  

 

 17h – 19h COMUNICAÇÕES 

 

Morte, esperança e ilusão: uma proposta 

interpretativa de Pedro Páramo à luz da 

hermenêutica de Schleiermacher 

Rafael de Sousa Pinheiro 

Borges, Berrida e Azorin se encontram 

na farmácia 

de Platão: o leitor como autor dos 

clássicos 

 

Walter Pinto de Oliveira Neto 

 

Nos han dado la muerte y vida severina: 

João Cabral de 

Melo Neto e Juan Rulfo em diálogo com 

as existências infames 

 

Patrícia Fernanda Massetti de Lima 

 

Memória e identidade cultural: 

meditações acerca da 

‘peste da insônia’ em Cem Anos de 

Solidão 

 

Anderson Cantanhede 

 

 

Ana Beatriz Carvalho 

A eterna jovem alma: as problemáticas da 

velhice feminina em o 

amante japonês de Isabel Allende 

 

 

 

Daniela Alves de Oliveira 

 

 

 

 19:30h às 20:30h CONFERÊNCIA 

 

Título: “Poesia, protesto e resistência.” 
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Poeta, ensaísta e Prof. Dr. Alberto Pucheu (UFRJ) 

 

 

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 8h às 11h – Oficinas. 

 

Título: “Traducción para dummies: teoria e prática nos días de hoje.” 

Danielle Marreiros 

Lorena Camusso (Pesquisadora e tradutora – UFMA) 

 

Título: “Ensino de Língua: Onomatopeias e criatividade cultural” 

Profa. Dra. Maria José Nélo (Professora e pesquisadora – UEMA) 

 

Título: “El uso de memes como forma de aprendizaje en las clases de lengua española.” 

Profa. Ma Ivonete Rodrigues (Professora e pesquisadora - UEMA) 

 

Título: “Cuentos y leyendas de amor para jóvenes lectores: Teoría y práctica sobre el exótico 

Latinoamericano por medio de la literatura comparada.” 

Profa Ma Jeanne Ferreira de Sousa da Silva (Professora e pesquisadora (UEMA) e (UESPI)) 

 

Título: “Reflexões sobre a Semântica da Libras” 

Profa. Teresa Cristina Lafontaine (pesquisadora – UFMA) 

 

 13h às 15h - COMUNICAÇÕES 

 

 

A ira de peru, a ira de Santos Chocano Walter Pinto de Oliveira Neto 

 

Da tradução à tradução literária e cultural: 

perspectivas teóricas 

Ingrid Lopes Rodrigues Piauilino 

 

 

Thaynarlison Ferreira 

 

Os anos 20 e a representação dos conflitos 

sociais da mulher  

espanhola na série “Las chicas del Cable” 

Thamires Baia 

A relação do tempo e da memória na 

construção da narrativa “Rabo de foguete - 
os anos de exílio”   

Idinéa Bezerra Correia 

Xingamentos, paremiologia e adivinhas: 

discurso e 

cultura literária 

Gustavo Serra Silva 

Vivian Jordanna Carvalho de Melo Azevedo 

Witória Regina Silva Lopes 

 

História da Língua Portuguesa: variante 

brasileira, 

heranças e influências 

 

Vitória de Jesus Costa de Paula 
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Memoria e identidad en Ana María 

Matute: reflexiones sobre la guerra y la 

infancia desplazada en “Primera 

memoria” 

Sonia Maria Baldez 

 

Pedro Henrique Viana de Moraes 

 

 

 

 

 15:30h às 17h – MESA-REDONDA 

 

Título: “Diálogos literários: a América do Sul em tradução” 

 

Profa. Dra. Émilie Genevière Audigier (Coordenadora Grupo de Pesquisa – Versa – UFMA) 

Profa. Maria José Ordónez (Professora e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa – Versa – UFMA) 

Jackeline Tigre (Doutoranda e pesquisadora – Grupo de Pesquisa - Versa – UFMA) 

 

 17h às 18h – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

 

Título: “Imaginários fronteiriços e fronteiras epistemológicas” 

 

Profa. Doutoranda Danielle Costa (UFRGS/IFMA) 

 

 18h às 20h - – MESA-REDONDA 

 

Título: “A perspectiva do exílio da América Latina: Desdobramentos político-sociais nas narrativas 

de Unamuno, Cortázar e Bolaño”. 

 

Prof. Me. Herbet Araújo (PPGL - UEMA) 

Mestrando Jonas Amorim (PPGL - UEMA) 

Graduando Walter Oliveira (UEMA – Letras/Espanhol) 
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2. RESUMOS CONFERÊNCIAS 

 

Conferencista: Prof. Dr. Alberto Pucheu (UFRJ) 

Título: Poesia, Protesto e Resistência 

 

Resumo: Como podemos imaginar uma comunidade que não estivesse ancorada no território da nação e, 

nem mesmo, no território de uma língua específica, que desterritorializasse o poder de toda e qualquer língua 

em nome de uma nova articulação politicamente necessária? Gostaria de pensar a poesia de Carlos de 

Assumpção, que se afina ao pensamento de poetas e teóricos negros que pensavam as questões que dizem 

respeito às pessoas negras, passando pelo renascimento negro, pelo negrismo cubano, pela negritude e 

outros, como Langston Hughes, Nicolás Guillén, Léopold Senghor, Aimé Cesaire, Léon Damas, Frantz 

Fanon, Abdias Nascimento etc... Nesses casos, está em jogo um pensamento poético, político, ético e 

filosófico da diáspora africana pelo mundo provocada pela violência sem par da escravização, pela saída da 

terra natal, pela extirpação da língua e da cultura. Senegal, Cuba, Martinica, Guiana Francesa, Estados 

Unidos, Brasil etc. Senegalês, espanhol, francês, inglês, português-brasileiro, crioulo etc... A partir dos 

poemas “Protesto” e “Resistência”, de Carlos de Assumpção, articulo as três palavras que o título indica. 
 
 

Conferencista: Prof. Dr. Henrique Borralho (UEMA)  

Título: Língua, Literatura, Cultura e Ensino: Convergências necessárias 

 

Resumo: Longe hoje das formulações estruturalistas que antagonizavam a linguística e a literatura, questões 

hoje ultrapassadas, afinal, só é possível uma literatura a partir da língua, tal pressuposição repousava, por 

exemplo, em argumentos como o do formalismo russo de que havia uma unidade invariável da palavra, cujo 

significado mais irrestrito precisava conotar algo especifico, ou pelo menos determinado, sem o qual nenhum 

significado seria possível. Isso levou a formulação de uma ciência, a linguística, que em princípio se opunha 

com o caráter “indeterminada” da literatura, subjetiva. Sabemos que a língua é variável, dinâmica, multiforme 

e que suas origens repousam em elementos que não são da língua, mas, anteriores a ela, tais como o som, o 

símbolo, a grafia, uma onomatopeia, dentre outras coisas. Heidegger em Ser e Tempo afirmou que tudo é 

derivação da linguagem, ou seja, qualquer conotação, qualquer sentido atribuído às palavras, logo, a língua, é 

invariavelmente uma construção da linguagem. O obstáculo ultrapassado na suposta dicotomia entre 

linguística e literatura ocorreu a partir do debate entre Pierce e Saussure e a filosofia rizotomica de Derrida 

ao descobrirem que a palavra, o signo, era uma variação de outro signo num processo quase interminável, 

quase sem fim, quase impossível de ser definido quando começou o processo do sentido atribuído à alguma 

coisa. O ensino de literatura não pode prescindir do ensino de língua, afinal, enquanto arte de escrever as 

palavras se remetem a sentidos estruturantes de outras palavras, outras conotações, numa camada justaposta 

e que muitas vezes os professores de literatura recorrem a um significado, incorreto, impreciso, o mais usual. 

Por exemplo, falamos de religião enquanto religare (religar homens e mulheres a Deus), Agamben nos mostra 

que isso é uma construção do romantismo do século XVIII, religião vem de relegere, em latim vernacular, 

releitura do mundo. O que podem a língua e a literatura? Essa é sem dúvida a pergunta que muitos teóricos 

das áreas estão fazendo nesse exato momento? A questão já não repousa sobre o que sejam, quais os 

contornos, os limites e possibilidades, mas, sobre o que elas podem, sobretudo em tempos de estado de 

exceção, quer no Brasil, quer em boa parte do mundo. Alguns aspectos do ensino de língua e de literaturas, 

ou de uma arte literária, apreensão e exercício de suas funções no fazer docente que os alunos devem ser 

estimulados a pensarem e fazerem: a questão da “estética”, a “lúdica”, a “cognitiva”, a “catártica” e a 

“pragmática” (difusão de ideologias). Os alunos “sofrem” porque acham que não sabem escrever e não 

podem fazer literatura e artes, que não são capazes, que não tem condições para tal empreitada. Nada mais 

impreciso e inverídico. Se tomarmos a noção de narratário da Ludmer da qual as ideias não possuem autoria 

e procuram antenas ligadas prontas para estabelecerem comunicação, já ressignificadas pelo escritor, 

entenderiam que muitos podem fazer literatura, artes, pois a imaginação pública é uma condição exponencial 

da criação. É claro que existem processos operacionais antes do fazer literário, tal como aprendizagem da 

linguagem e da língua, leitura, coerência textual, pesquisa, exercício da escrita até a formalização do fazer em 

si, porém, não é verdade que eles não possuem ideias ou que não são capazes. Nossos alunos precisam ser 
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estimulados a penetrar nas filigranas dos tipos e tipologias textuais, na capacidade de nos elevar no processo 

cognitivo-catártico, na abertura sensível de enxergar o mundo para além do próprio mundo, ou, como ele se 

apresenta.  Nossos alunos não podem se sentirem presos diante da tradição e da erudição. Precisam ser 

estimulados a exercitar a capacidade sensitiva de olhar o mundo por outros vieses e de se posicionarem, 

caráter pragmático (ideológico das artes).  

Palavras-chave: Língua, literatura, ensino de literatura, cultura.   

 
IMAGINÁRIOS FRONTEIRIÇOS E FRONTEIRAS EPISTEMOLÓGICAS 

 

Danielle Ferreira Costa (UFRGS/IFMA)  

 

Resumo: Esta pesquisa visa engendrar um diálogo entre a teoria decolonial e narrativas hispano-americanas 

que objetivaram em suas representações uma imaginação descolonizada. Dentre tais narrativas podemos citar 

as produções literárias que buscaram no realismo mágico uma saída poética para o realismo. Objetiva-se 

discutir de que maneira tais narrativas rompem com os nós históricoestruturais, articulados através da 

diferença entre colonial e o pensamento imperial. O que o semiólogo argentino Walter Mignolo denominou 

de hierarquias eurocêntricas: racial/étnica global, na qual os europeus são privilegiados; gênero/sexo global, 

na qual os homens e o patriarcado europeu assumem o lugar central; espiritual/religiosa, na qual as 

espiritualidades cristãs foram institucionalizada em um projeto global; estética, na qual, através das suas 

instituições, o pensamento europeu estabelece as normas do belo e do sublime; epistêmica, na qual o 

conhecimento e a cosmologia ocidentais foram institucionalizados no sistema universitário global; linguística, 

na qual as línguas europeias são privilegiadas na comunicação e na produção do conhecimento teórico, 

relegando as línguas não europeias o papel de apenas produtoras de folclore ou cultura. Além disso, almeja-

se problematizar se essas narrativas negam o pensamento imperialista que difundiu uma "concepção 

particular do “sujeito moderno”, uma ideia do homem, introduzida no Renascimento europeu, [que ]se 

tornou o modelo para o humano e para a humanidade, e o ponto de referência para a classificação racial e 

o racismo global" (Quijano, 2000; Wynter, 2001 apud MIGNOLO, 2017, p. 11-12). Por fim, ao mapear 

todas essas possíveis rupturas com as hierarquias imperialistas, discute-se se as narrativas literárias produzidas 

na América Hispânica, desde da primeira metade do século XX, de fato desenvolvem uma imaginação 

descolonizada, ao assumirem o que Mignolo define como “pensamento fronteiriço”, ou seja, “o espaço de 

onde o pensamento foi negado pelo pensamento da modernidade, de esquerda ou de direita" (MIGNOLO 

apud BALLESTRIN, 2013, p. 106), descolonizando a teoria e, consequentemente, descolonizando o 

próprio poder.  

 

Palavras-chave: Teoria Decolonial. Narrativas hispano-americanas. Alteridade. 
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3. RESUMOS MESAS REDONDAS 

 

 

FICÇÃO E REALIDADE NA LITERATURA LATINO-AMERICANA. 

Alexandre Lago (AML)
1

 

Sebastião Moreira Duarte (AML)
2

 

Lourival Serejo (AML)
3

  

 

Resumo: Na ocasião falou-se da literatura latino-americana, especificamente sobre a literatura cubana e, 

também, a poesia do nicaraguense Rubén Darío. A literatura cubana foi revisitada de forma sumária, 

abordando-se a importância da poesia e prosa de Jose Martí, passando pelas obras literárias de Lezama Lima, 

Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Alejo Carpentier, até o escritor contemporâneo Leonardo 

Padura. Obras como O Século das Luzes, O Reino desse Mundo, Paradiso, Três Tristes Tigres e Paisagem 

de Outono tiveram uma explanação sinóptica, dando ideia de seus conteúdos. Foi, ainda, feita uma 

explanação sobre o legado literário de Rubén Darío, fundador do modernismo poético em língua espanhola, 

autor de rica obra poética, além de contos. Entre suas criações, encontra-se o célebre livro Azul. Em seguida, 

discorreu-se sobre uma questão de ordem teórica, a respeito de haver ou não, uma literatura genuinamente 

latino-americana. 

 

Palavras-chave: Literatura cubana. Ficção. Panorama. 

 

 

DIÁLOGOS LITERÁRIOS: A AMÉRICA DO SUL EM TRADUÇÃO 

 

Profa. Dra. Émilie Genevière Audigier
4

  

Profa. Maria José Ordónez
5

  

Jackeline Tigre
6

 

 

Resumo: A mesa redonda propôs uma reflexão sobre os diálogos literários na América do Sul, retratando 

num primeiro momento a história da tradução na Argentina da época colonial até o século 19. Enfatizamos 

o barroco espanhol à través da obra Dom Quixote traduzido em lunfardo, por Alfredo L. Noceti, publicado 

em 2016, na comemoração dos 400 anos da obra. O lunfardo, língua de identidade de rio-platenses 

(Montevideo, Buenos Aires e Rosário), nascido como dialeto carcerário, é uma mescla e deformação das 

línguas e dialetos que traziam os imigrantes. O barroco se mantém vivo no século 20 no processo de escrita 

do Guimarães Rosa, aqui analisado num segundo momento com a tradução francesa do livro de contos 

Tutaméia, publicado originalmente em 1967 no Brasil, retrabalhada para o francês pelo tradutor Jacques 

Thiériot. Como a escrita « barroca » rosiana transparece no livro de contos Tutaméia de Guimarães Rosa ? 

Propomos refletir nesta mesa sobre os mecanismos e desafios estilísticos na tradução francesa de vários 

contos no livro Toutaméia, publicado no Seuil em 1994. Outro grande representante da literatura brasileira 

foi traduzido na Argentina no século 20. No terceiro momento, apresentamos a visão sobre as traduções de 

língua espanhola e sua relevância no continente da América do Sul, a partir dos livros Doña Flor e sus dos 

maridos. 

Palavras-chave: Tradução literária. Dom Quixote. Guimarães Rosa. Jorge Amado. 

 

 

                                                           
1 Academia Maranhense de Letras 
2

 Membro da Academia Maranhense de Letras 
3

 Membro da Academia Maranhense de Letras 
4

 Profa da UFMA e Coordenadora Grupo de Pesquisa – Versa – UFMA 
5 Profa UFMA e membro do GP Versa - UFMA 
6 Doutoranda em literatura e membro do GP Versa - UFMA 



14 
 

A PERSPECTIVA DO EXÍLIO DA AMÉRICA LATINA: DESDOBRAMENTOS POLÍTICO-

SOCIAIS NAS NARRATIVAS DE UNAMUNO, CORTÁZAR E BOLAÑO 

 

Herbet Micael Araujo
7

 (PPGL/UEMA) 

Jonas Magno Lopes Amorim
8

 (PPGL/UEMA) 

Walter Pinto de Oliveira Neto
9

 (UEMA) 

 

Resumo: Ainda que separados por tempo e espaço, Miguel de Unamuno, Julio Cortázar e Roberto Bolaño, 

além de por sua imensa qualidade crítica e literária, une-lhes a vivência do exílio. Obrigados a largar sua pátria 

devido a regimes totalitários que os tiveram como inimigos do sistema, aproveitaram a categoria de 

estrangeiros livres para a elaboração autobiográfica e literária que teve como eixo central a condição de 

exiliados. A escrita do intelectual exiliado, segundo Said (2003), vai do temor à satisfação, do engajamento 

político à paz interior etc, ou seja, transita por vários âmbitos que sintetizam a vontade de que a nação de 

origem se torne um lugar habitável para, assim, voltar a “casa”. Partindo dessas premissas, nossa mesa 

redonda analisou os desdobramentos político-sociais nas narrativas de Unamuno, valendo-nos da obra 

poética De Fuerteventura a París; de Cortázar, Bestiário, Casa tomada e O jogo da amarelinha; e Bolaños a 

partir do conto Olho Silva, situado na obra Putas Assassinas. Abordamos cada autor dentro da sua 

circunstância sócio-histórica, trazendo reflexões e analogias com os eventos político-sociais vislumbrados na 

contemporaneidade. Para tal missão, valemo-nos da metodologia bibliográfica de cunho qualitativa, visando 

explorar na literatura, em primeiro lugar, e logo após nos aspectos biográficos e sócio-históricos as 

particularidades de três intelectuais, três escritores, enfim, três seres humanos que, a pesar da dor ontológica, 

tencionaram aproveitar a experiência do exílio para a estruturação de um projeto pessoal e mundial que 

visasse um futuro sem autoritarismo(s) – a Espanha e a América Latina mereciam paz.  

Palavras-chave: Exílio. Unamuno. Cortázar. Bolaño. 

 

 

4. RESUMOS OFICINAS 

 

TRADUCCIÓN PARA DUMMIES: TEORIA E PRÁTICA NOS DIAS DE HOJE 

 

Lorena Camusso (UFMA) 

 

 

 Resumo: O que é tradução? Existem vários tipos? Traduzir é o mesmo que interpretar? Mas, tem um monte 

de software que já faz isso? Acredito que não vou ganhar dinheiro com isso? Isso tem a ver com tradução de 

filmes? São inúmeros os questionamentos sobre a temática “tradução”, por isso nesta oficina utilizamos o 

termo dummies – para iniciantes – no título, mostrando de primeira que, serão abordadas questões básicas 

para entender este universo. Esta oficina visa, de forma suscinta, apresentar os conceitos básicos da Teoria 

da Tradução – principais autores, o que significa tradução, tipos de tradução, técnicas de tradução, entre 

outras. Ademais, esclarecer a diferença entre os termo tradução e interpretação, tradução pública e tradução 

juramentada. Dentro da oficina ressalta-se a importância da formação de tradutores e intérpretes nos dias de 

hoje, como a profissão, na era da tecnologia, tem sofrido mudanças significativas na prática e na 

aplicabilidade. Além disso, explicar o que é tradução audiovisual, modalidades e técnicas. Assim como a 
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sincronia entre tradução audiovisual e acessibilidade. Finalmente, a oficina apresenta um exercício de 

tradução de documentos oficiais para órgãos nacionais e internacionais. Cabe ressaltar que, o domínio básico 

da língua espanhola e/ou inglesa são necessários para a participação da oficina.  

Palavras-chave: Tradução. Dummies. Teoria. 

 

 

ENSINO DE LÍNGUA: Onomatopeias e criatividade cultural 

 

Profa. Dra. Maria José Nélo (UEMA) 

 

A oficina parte das discussões acerca das contribuições teórico-conceituais sobre onomatopeia, de acordo 

com os registros de dicionários de língua e de dicionários específicos – linguístico, etimologia, símbolos; além 

das recorrências nas gramáticas descritivas e de uso. Não obstante, a onomatopeia ocupa espaços transitórios 

nas classes de palavras, estilos e funções, indica natureza exclamativa, interjetivas como formas condensadas 

de declarações, podendo ocorrer no lugar da predicação ou continuação expressiva, fática, referencial, 

emotiva numa comunicação. A partir desses saberes, os textos selecionados para aplicação dos estudos sobre 

a temática são de variados gêneros discursivos, os quais circulam no cotidiano de brasileiros e de estrangeiros. 

Um dos fatores predominantes para aplicação dos estudos onomatopaicos conceptuais emerge dos saberes 

partilhados, motivações perceptivas, escolhas enunciativas e associações referenciais linguístico-culturais do 

brasileiro, tendo por finalidade a realização de análises das onomatopeias ocorrentes em textos escritos e em 

áudio quanto às motivações de entoação, imagens, intervenções sócio-histórico-culturais de cada evento 

textual; destacando-se ainda diferentes situações de criação e uso no estudo e ensino de línguas. Por 

conseguinte, a proposição da oficina traz como relevância as onomatopeias, por ocorrerem espontaneamente 

no cotidiano e serem mais que entoação, porque podem interferir na comunicação e informação de ensino-

aprendizagem de línguas, quer pela dinamicidade criativa dos usuários de cada língua quer pelas intervenções 

interativas de cada contexto.  

 

Palavras-chave: Onomatopeia. Ensino de línguas. Cultura. 

 

EL USO DE MEMES COMO FORMA DE APRENDIZAJE EN LAS CLASES DE LENGUA ESPAÑOLA 

 

Profa Ma. Ivonete Rodrigues Lopes (UEMA) 

Rafaela Rocha Raposo (UEMA)
10

 

Thaís dos Santos Mendonça (UEMA)
11

 

Wendel Luís Irineu Cantanhede (UEMA)
12

 

 

Resumo: A presente Oficina apresentada no IV encontro SELLIH tem por objetivo orientar os professores 

de língua espanhola uma metodologia de ensino voltada para a aprendizagem por meio de memes, já que 

este recurso hoje é muito utilizado pelos internautas. Neste sentido, pode-se dizer que memes é um termo 

grego que significa imitação. Ou seja, é um fenômeno que se espalha muito rápido entre os usuários da 

internet, alcançando assim, uma grande popularidade e tal fenômeno é conhecido como viralização. O 

memes pode ser trabalhado por meio de diferentes recursos em sala de aula, como músicas, imagens, frases, 

entre outros. Os recursos que iremos utilizar nesta Oficina serão: músicas, letras móbiles, letras móbiles, 

fotos, chistes, corriente de correspondiencia, teoría da la conspiración, entre outros. Nestes recursos, serão 
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explicados, minuciosamente, a metodologia a ser aplicada para que o professor obtenha os resultados 

almejados. 

 

Palavras-chave: Memes. Ensino. Língua Espanhola 

 

 

Título: Reflexões sobre a Semântica da Libras 

Profa. Teresa Cristina Lafontaine (UFMA) 

 

Resumo: O objetivo desta oficina foi discutir, pontuar algumas questões sobre o trabalho do 

professor/pesquisador como prática pedagógica e situar, nessa prática, uma visão semântica da escrita de 

alunos surdos. Tendo como base a proposição que diz: "o uso da linguagem é um lugar de construção dos 

recursos de significação", assim buscou-se levantar reflexões sobre a língua de sinais e a semântica como 

negociação de significado em Libras. o foco, portanto, recaiu da relação de sentidos entre a língua portuguesa 

e a Libras, como por exemplo, a relação sintático-semântica dos verbos em língua brasileira de sinais, 

analisada de acordo com suas propriedades, representações e significações. Desta forma, constatamos que, 

"o estudo das representações semânticas dos verbos em Libras" favorece a escrita do surdo. É a interferência 

da forma de negociação das significações da língua de sinais diferença é apontada nos exemplos estudados 

nesta oficina. 

 

Palavras-chave: Libras. Sintático-Semântica. Prática pedagógica 

 

5. RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 

A IRA DE PERU, A IRA DE SANTOS CHOCANO 

Walter Pinto de Oliveira Neto
13

 

Resumo: José Santos Chocano (1875 – 1934) nasceu na capital do Peru, Lima, num momento em que o país 

se encontrava mergulhado numa sucessão de guerras civis e continentais. A perda da Guerra do Pacífico para 

o Chile propiciou a cessão obrigatória de terras importantes para o desenvolvimento socioeconômico da 

nação. A partir desse e outros sucessos, proletários e burgueses se valeram das mais variáveis manifestações 

sociais e artísticas que apresentassem o descontentamento para com as decisões tomadas pela oligarquia 

militar no que tange ao rumo do país. Os artistas peruanos foram incisivos ilustradores do descontentamento 

populacional, sendo Santos Chocano um dos representantes mais importantes da literatura peruana 

modernista. Partindo desses pressupostos, analisaremos a poesia irreverente do escritor latino-americano 

com o intuito de compreender parte do sentimento patriótico e antipatriótico que o povo peruano carregava 

consigo. Para analisar a produção de Chocano, valer-nos-emos de críticos do autor como Oviedo (1997), 

Hureña (1967) e Prada (1910); assim como filósofos e historiadores como Vattimo (2002) e Contreras (2001) 

para melhor compreensão do contexto em que a obra Iras santas (1910) se encontrava. Assim sendo, o estudo 

buscou encontrar as marcas linguísticas e literárias apreendidas na obra do modernista que denotam a raiva 

do poeta. A metodologia utilizada foi a bibliográfica de cunho qualitativo, uma vez que a pesquisa qualitativa 

permite uma interação mais dinâmica entre a objetividade do objeto e a subjetividade do leitor 

(CHIZZOTTI, 1991, p.79) – elementos cruciais para os estudos acadêmicos em literatura. Esse trabalho, 

portanto, visa ainda ampliar as discussões em torno de um arquétipo poético que entende a literatura e a arte 

como um todo, como ferramenta de protesta, reivindicação e mudança social. 

Palavras-chave: Literatura. Modernismo. Perú. Chocano. 
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Resumen: José Santos Chocano (1875 – 1934) nació en la capital de Perú, Lima, en un momento en el que 

el país se encontraba sumergido en una sucesión de guerras civiles y continentales. El haber perdido la Guerra 

del Pacífico para Chile propició la cesión obligatoria de tierras importantes para el desenvolvimiento 

socioeconómico de la nación. A partir de ese y otros acontecimientos, proletarios y burgueses se valieron de 

las más variables manifestaciones sociales y artísticas que mostrasen el descontentamiento para con las 

decisiones tomadas por la oligarquía militar en lo respectivo al rumbo del país. Los artistas peruanos fueron 

incisivos ilustradores del descontentamiento popular, siendo Santos Chocano uno de los representantes más 

importantes de la literatura peruana modernista. Partiendo de esos presupuestos, analizaremos la poesía 

irreverente del escritor latinoamericano con el intuito de comprender parte del sentimiento patriótico y 

antipatriótico que el pueblo peruano llevaba consigo. Para analizar la producción de Chocano, utilizaremos 

críticos del autor como Oviedo (1997), Hureña (1963) y Prada (1910); así como filósofos e historiadores 

como Vattimo (2002) y Contreras (2001) para un entendimiento más apurado del contexto en el que la obra 

Iras Santas (1910) se encontraba. Siendo así, el estudio buscó encontrar las marcas lingüísticas y literarias 

aprendidas en la obra del modernista que denotasen la rabia del poeta. La metodología utilizada fue la 

bibliográfica de cuño cualitativo, una vez que la investigación cualitativa permite una interacción más dinámica 

entre la objetividad del objeto y la subjetividad del lector (CHIZZOTTI, 1991, p. 79) – elementos cruciales 

para los estudios académicos en literatura. Este trabajo, por lo tanto, se propone, aún, ampliar las discusiones 

en torno a un arquetipo poético que entiende la literatura y el arte como un todo, como herramienta de 

protesta, reivindicación y cambio social.  

Palabras clave: Literatura. Modernismo. Perú. Chocano.  

MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL: MEDITAÇÕES ACERCA DA ‘PESTE DA INSÔNIA’ 

EM CEM ANOS DE SOLIDÃO 

Anderson Souza Cantanhede
14

 

Ana Beatriz Costa Carvalho
15

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar e trazer para discussão uma passagem do romance 

Cem anos de Solidão (2018) de Gabriel García Marquéz, onde surge na família Buendía uma doença 

chamada de ‘peste da insônia’ que rapidamente se prolifera em toda a cidade de Macondo causando a perda 

da memória de seus habitantes. Justifica-se a investigação desta passagem diante dos acontecimentos 

históricos vividos pelos países latino-americanos, como a colonização, os governos autoritários e eventos 

advindos da modernidade, que intensificaram a perda da memória histórica e da identidade cultural, e 

mediante a isso, construíram os traços que hoje os caracteriza e mantem as veias do continente eternamente 

abertas. Este trabalho tem como base as contribuições do historiador francês Le Goff (1996) com seus 

estudos aliando memória e história além de outros autores que enriqueceram o debate sobre a luta do 

homem latino-americano contra o esquecimento cultural. Desse modo, observa-se que a ‘peste da insônia’ 

reflete a perda das recordações, dos traços culturais que definem a identidade latino-americana, e 

consequentemente faz com que versões da história de um povo sejam silenciadas. Ao final desta passagem a 

memória coletiva do povo de Macondo pôde ser recuperada, por meio da escrita de Aureliano Buendía, e 

das canções poéticas de Francisco, o Homem. O que permite concluir que a escrita e as canções poéticas, 

que compõem o universo literário e a linguagem deste continente, podem ser um grande instrumento para 

driblar o esquecimento, que é o obstáculo que faz do povo latino-americano cada vez mais solitário. 

Palavras-chave: Memoria. Esquecimento. Identidade. Escrita. América Latina. 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo analizar y llevar a discusión el pasaje de la novela Cien 

años de soledad de Gabriel García Marquéz (2018), donde la familia Buendía presenta una enfermedad 

llamada 'plaga de insomnio' que prolifera rápidamente en toda la ciudad de Macondo provocando la pérdida 

de memoria de sus habitantes. La investigación de este pasaje se justifica en vista de los eventos históricos 
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experimentados por los países latinoamericanos, como la colonización, los gobiernos autoritarios y los 

eventos derivados de la modernidad, que intensificaron la pérdida de la memoria histórica y la identidad 

cultural, y por lo tanto construyeron los rasgos que los caracterizan hoy y mantienen las venas del continente 

eternamente abiertas. Este trabajo se basa en las contribuciones del historiador francés Le Goff (1996) con 

sus estudios que combinan memoria e historia y otros autores que enriquecieron el debate sobre la lucha del 

hombre latinoamericano contra el olvido cultural. Por lo tanto, se observa que la 'plaga del insomnio' refleja 

la pérdida de recuerdos, de los impulsos culturales que definen la identidad latinoamericana y, en 

consecuencia, hace que las versiones de la historia de un pueblo sean silenciadas. Al final de este pasaje, la 

memoria colectiva de la gente de Macondo podría recuperarse a través de la escritura de Aureliano Buendía 

y las canciones poéticas de Francisco, el Hombre. Por lo tanto, se puede concluir que la escritura y las 

canciones poéticas que componen el universo literario y el lenguaje de este continente pueden ser un gran 

instrumento para driblar el olvido, que es el obstáculo que hace del pueblo latinoamericano cada vez más 

solos. 

Palabras-clave: Memoria. Olvido. Identidad. Escritura. América Latina. 

 

 

MORTE, ESPERANÇA E ILUSÃO: UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA DE PEDRO PÁRAMO 

À LUZ DA HERMENÊUTICA DE SCHLEIERMACHER. 

Rafael de Sousa Pinheiro 
16

 

 

Resumo: A presente comunicação tem como objetivo principal a construção de uma interpretação acerca da 

obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a partir da hermenêutica de Schleiermacher.  Para tanto, inicialmente, 

buscamos expor os principais aspectos do projeto hermenêutico deste autor, tais como a interpretação 

gramatical, a interpretação psicológica e o método divinatório. No segundo momento, explicitaremos 

aspectos da linguagem utilizada por Juan Rulfo, bem como a utilização do recurso fantástico para desenvolver 

uma crítica ao que o próprio autor identificou como uma situação de abandono, no contexto mexicano, e ao 

êxodo praticado pelos indivíduos, ambos decorrentes de certa “tirania”.  

Palavras-Chave: Hermenêutica. Morte. Esperança. Ilusão. 

Resumen: La presente comunicación tiene como objetivo la construcción de una interpretación sobre la obra 

Pedro Páramo, de Juan Rulfo a partir de la hermenéutica de Schleiermacher. Para tanto, inicialmente, 

buscamos presentar los principales aspectos del proyecto hermenéutico de este autor, tales como la 

interpretación gramatical, la interpretación psicológica y el método divinatorio. En el Rulfo, bien como la 

utilización del recurso fantástico para desarrollar una crítica al que el propio autor identificó como una 

situación de abandono, en el contexto mejicano, y al éxodo practicado por los individuos, ambos decurrentes 

de cierta “tiranía.”  

Palabras-clave: Hermenéutica. Muerte. Esperanza. Ilusión. 
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A ETERNA JOVEM ALMA: AS PROBLEMÁTICAS DA VELHICE FEMININA EM O AMANTE 
JAPONÊS DE ISABEL ALLENDE 

 

Daniela Alves de Oliveira
17

 

 

Resumo: A escritora chilena Isabel Allende (1942), conhecida por receber premiações devido a sua 

contribuição para a cultura latino-americana, escreve boa parte de suas obras, estando elas voltadas, 

geralmente, às temáticas do universo feminino. La romancista intenta repassar na ficção as problemáticas que 

permeiam o âmbito fulcral da nossa pesquisa: a velhice. 30 anos após a publicação da sua grande obra: A 
Casa dos espíritos (1982), a autora, aos 72 anos, escreve, em 2015, o romance O amante japonês. A narrativa 

tem como temática central a velhice feminina, assim como o amor vivenciado nessa fase da vida humana. 

Nesse sentido, este trabalho pretende analisar os tabus sofridos pela personagem Alma Belasco, da mesma 

forma que a receptividade social para essa etapa existencial. Para melhor configuração do nosso trabalho, 

utilizamos como embasamento para a teoria da velhice, os estudos de Simone de Beauvoir (1990), Blessman 

(2003), Mascaro (2004), além de artigos publicados em revistas. A metodologia aplicada foi a bibliográfica de 

cunho qualitativo. Este trabalho, portanto, visa ampliar ainda as discussões acerca dos estereótipos que 

conduzem, tanto no âmbito da literatura quanto da sociedade em si, a fragilidade e a dependência da mulher 

idosa.   

Palavras-chave: Literatura feminina. Isabel Allende. Mulher idosa. 

Resumen: La escritora chilena Isabel Allende (1942), conocida por recibir premiaciones debido a su 

contribución para la cultura latinoamericana, escribe gran parte de sus obras, volcadas ellas, generalmente, a 

las temáticas del universo femenino. La romancista intenta mostrar en la ficción las problemáticas que 

permean el ámbito principal de nuestra investigación: la vejez. 30 años después de la publicación de su gran 

obra: La casa de los espíritus (1982), la autora, a los 72 años, escribe, en 2015, el romance El amante japonés 

(2015). La narrativa tiene como temática central la vejez femenina, así como el amor vivenciado en esa fase 

de la vida humana. En ese sentido, este trabajo pretende analizar los tabús sufridos por el personaje Alma 

Belasco, de la misma forma que la receptividad social para esa etapa existencial. Para mejor configuración de 

nuestro trabajo, utilizamos para un mejor abordaje teórico sobre la vejez, los estudios de Simone de Beauvoir 

(1990), Blessman (2003), Mascaro (2004), además de artículos publicados en revistas. La metodología 

aplicada fue la bibliográfica de cuño cualitativo. Este trabajo, por lo tanto, pretende ampliar, todavía, las 

discusiones sobre los estereotipos que conducen, tanto en el ámbito de la literatura como de la sociedad en 

sí, la fragilidad y la dependencia de la mujer envejecida.  

Palabras-clave: Literatura femenina. Isabel Allende. Mujer idosa. 
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ESTUDO DA CULTURA LATINO-AMERICANA: COMPONENTE FUNDAMENTAL NO 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

Rayssa Myllena Gomes
18

 

 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é propor que o ensino da Língua Espanhola seja feito também sob a 

perspectiva cultural. E que o processo ensino/aprendizagem ultrapasse o limite instrumental, fazendo com 

que à compreensão cultural das tradições do país da língua alvo seja elemento imprescindível no processo 

de aprendizagem. Geralmente, a cultura é entendida como as tradições e costumes de uma determinada 

comunidade, a maneira de viver, e seus valores morais. Entretanto, o que mais representa a cultura de um 

povo é a sua língua (KRAVISKI, 2007). Considerando isso, este estudo ressalta que aprender um dialeto 

estrangeiro supõe saber comunicar-se com os membros de uma comunidade, sendo, pois, o conhecimento 

de certos aspectos socioculturais da mesma imprescindíveis, pois é  notável a falta de informação e 

conhecimentos por parte dos alunos sobre outros povos e principalmente sobre a cultura da língua que está 

sendo estudada (PARAQUETT, 1998). Esta pesquisa propõe uma reflexão para levar a compressão de que 

aprender uma língua estrangeira não significa somente a incorporação de hábitos linguísticos ou a mera 

aquisição de estruturas gramaticais (PARAQUETT, 1998). Assim, o processo ensino-aprendizagem torna-se 

satisfatório, resultando no enriquecimento da visão crítica do aluno e aprimorando sua capacidade de 

conviver com as diferenças de uma determinada cultura.  

 

 

Palavras-chave: Cultura; Estudo; Língua; Ensino-aprendizagem. 

 

Resumen: El objetivo de este estudio es proponer que la enseñanza del idioma español se realice también 

desde la perspectiva cultural. Y que el proceso de enseñanza / aprendizaje va más allá del límite instrumental, 

haciendo que la comprensión cultural de las tradiciones del país del idioma de destino sea un elemento 

indispensable en el proceso de aprendizaje. En general, la cultura se entiende como las tradiciones y 

costumbres de una comunidad en particular, la forma de vida y sus valores morales. Sin embargo, lo que más 

representa la cultura de un pueblo es su idioma (KRAVISKI, 2007). Considerando esto, este estudio resaltará 

que aprender un dialecto extranjero implica saber cómo comunicarse con los miembros de una comunidad, 

por lo tanto, el conocimiento de ciertos aspectos socioculturales de la misma es esencial, ya que es notable la 

falta de información y conocimiento por parte de los estudiantes. Sobre otros pueblos y especialmente sobre 

la cultura del idioma que se estudia (PARAQUETT, 1998). Esta investigación propondrá una reflexión para 

conducir a la compresión de que aprender un idioma extranjero no solo significa la incorporación de hábitos 

lingüísticos o la mera adquisición de estructuras gramaticales. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-

aprendizaje será satisfactorio, lo que resultará en enriquecer la visión crítica del alumno y mejorar su 

capacidad de vivir con las diferencias de una cultura en particular. 

 

 

Palabras-clave: Cultura; Estudio; Lenguaje; Enseñanza-aprendizaje. 
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NOS HAN DADO LA MUERTE Y VIDA SEVERINA: JOÃO CABRAL DE MELO NETO E JUAN 

RULFO EM DIÁLOGO COM AS EXISTÊNCIAS INFAMES 

 

Patrícia Fernanda Massetti de Lima
19

 

 

RESUMO: A presente pesquisa, iniciada em 2018, teve sua gênese a partir de um trabalho para obtenção de 

nota na disciplina de Literatura Hispano-Americana. Por meio das discussões fortalecidas em sala de aula, 

chegou-se à análise comparativa de dois autores, geograficamente distantes, mas que trataram de temáticas 

semelhantes e de maneira também similar. Juan Rulfo, mexicano, nascido em 1917 e João Cabral de Melo 

Neto, brasileiro, nascido em 1920, foram renomados escritores que buscaram retratar em suas obras o abjeto 

e de forma magistral problematizaram as questões morais vigentes na época em que viveram. Para alocar o 

tema em um universo específico, utilizou-se como corpus literário o conto Nos han dado la tierra, (1953), do 

autor mexicano e Morte e vida severina (1955), do autor brasileiro. Com o intuito de embasar teoricamente 

a análise, recorreu-se à teoria das existências infames, proposta por Michael Foucault (2001), às 

determinações entre dominador e dominado alicerçada por Pierre Bourdieu (2005) e, também, às 

conotações de vida-outra, colocadas por Judith Butler (2015). Partindo de uma metodologia puramente 

qualitativa, de caráter bibliográfico, são discutidas as similaridades temáticas pertencentes a duas obras tão 

distantes, geograficamente, mas tão próximas quanto as discussões implementadas.  

 

Palavras-chave: Existências; Infames; Abjeto. 

 

RESUMEN: La presente investigación, iniciada en 2018, tuvo su origen en un trabajo para obtener 

calificación en la disciplina de literatura hispanoamericana. A través de discusiones fortalecidas en el aula, 

llegamos al análisis comparativo de dos autores, geográficamente distantes, pero que abordaron temas muy 

similares. Juan Rulfo, mexicano, nacido en 1917 y João Cabral de Melo Neto, brasileño, nacido en 1920, 

fueron escritores de renombre que intentaron retratar lo abyecto en sus obras y problematizaron 

magistralmente los problemas morales que prevalecían en el momento en que vivieron. . Para asignar el tema 

a un universo específico, utilizamos como corpus literario la historia Nos han dada la tierra, (1953), del autor 

mexicano y Morte e vida Severina (1955), del autor brasileño. Para basar teóricamente el análisis, recurrimos 

a la teoría de existencias infames, propuesta por Michael Foucault (2001), las determinaciones entre 

dominador y dominado fundadas por Pierre Bourdieu (2005) y también a las connotaciones de la vida otra, 

publicado por Judith Butler (2015). Partiendo de una metodología puramente cualitativa de carácter 

bibliográfico, se discuten las similitudes temáticas pertenecientes a dos obras tan distantes, geográficamente, 

pero tan cercanas cuanto las discusiones implementadas. 

 

Palabras-clave: Existencias; Infames; Abyecto. 
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MORTE, ESPERANÇA E ILUSÃO: UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA DE PEDRO PÁRAMO 

À LUZ DA HERMENÊUTICA DE SCHLEIERMACHER. 

Rafael de Sousa Pinheiro 
20

 

 

Resumo: A presente comunicação tem como objetivo principal a construção de uma interpretação acerca da 

obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a partir da hermenêutica de Schleiermacher.  Para tanto, inicialmente, 

buscamos expor os principais aspectos do projeto hermenêutico deste autor, tais como a interpretação 

gramatical, a interpretação psicológica e o método divinatório. No segundo momento, explicitaremos 

aspectos da linguagem utilizada por Juan Rulfo, bem como a utilização do recurso fantástico para desenvolver 

uma crítica ao que o próprio autor identificou como uma situação de abandono, no contexto mexicano, e ao 

êxodo praticado pelos indivíduos, ambos decorrentes de certa “tirania”.  

Palavras-Chave: Hermenêutica. Morte. Esperança. Ilusão. 

Resumen: la presente comunicación tiene como objetivo la construcción de una interpretación sobre la obra 

Pedro Páramo, de Juan Rulfo a partir de la hermenéutica de Schleiermacher. Para tanto, inicialmente, 

buscamos presentar los principales aspectos del proyecto hermenéutico de este autor, tales como la 

interpretación gramatical, la interpretación psicológica y el método divinatorio. En el Rulfo, bien como la 

utilización del recurso fantástico para desarrollar una crítica al que el propio autor identificó como una 

situación de abandono, en el contexto mejicano, y al éxodo practicado por los individuos, ambos decurrentes 

de cierta “tiranía.”  

Palabras-clave: Hermenéutica. Muerte. Esperanza. Ilusión. 

 

“OS ANOS 20 E A REPRESENTAÇÃO DOS CONFLITOS SOCIAIS DA MULHER ESPANHOLA 

NA SÉRIE "LAS CHICAS DEL CABLE" 

Thamires Carvalho Baia (UEMA)
21

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a representação dos conflitos sociais da mulher espanhola 

do século XX através das protagonistas femininas. Abordar-se-à, portanto, a primeira série espanhola original 

da plataforma Netflix "Las Chicas del Cable" ambientada entre os anos 20 e 30. Segundo Tyler Anthony 

(2019), neste período faltava para as mulheres espanholas o direito ao voto, ao divórcio e outras várias 

liberdades que eram garantidas aos homens, entretanto, segundo Bernardino Hernando as mulheres tinham 

acesso a vias como o "Cuerpo de Telégrafos". Em meio a uma sociedade conservadora e patriarcal, a mulher 

que tivesse desejo poderia exercer o que o autor chama de "dotes intelectuales", por este motivo, o objeto de 

pesquisa deste trabalho ambienta-se em uma agência de telefones onde as vagas são muito disputadas pelas 

mulheres, como uma forma de buscar o mínimo de autonomia na sociedade, pois esse era o único meio de 

liberdade tanto na história quanto na realidade. No geral, a série conta a história de quatro mulheres de 

diferentes partes da Espanha que lutam para trabalhar como “garotas do cabo”, telefonistas em uma empresa 

em Madri, começando uma jornada em busca do sucesso, vale enfatizar que os homens são considerados 

planos secundários e tudo gira em torno dos conflitos das personagens protagonistas e suas razões pelas quais 
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buscavam este trabalho. É a partir desta obra que se pretende responder à problemática "Quais aspectos 

sociais cada uma delas enfrentam que podem representar a sociedade espanhola do século XX?". Esta 

pesquisa bibliográfica utilizou como base teórica autores como Tyler Anthony com sua tese de doutorado 

intitulada "Análisis de la representación de la mujer en la serie las chicas del cable (Netflix 2017-20XX)" e 

Bernardino Hernando com seu artigo "Carmen de Burgos, la APM y aquellas admirables chicas del 98". 

Alguns dos resultados alcançados mostram que na obra existem conflitos tipicamente vividos no século XX 

pelas mulheres, não somente espanholas, mas de todo o mundo, como por exemplo o casamento abusivo, 

agressões, a mulher do interior que busca lugar na capital, a mulher herdeira de um pai poderoso que procura 

viver as custas de si mesma, a opressão, dentre outros. Os resultados também apontam para atitudes e reações 

anacrônicas em relação ao comportamento que se tinha na época, como uma tentativa de mostrar o que 

acontecia no passado com atitudes que seriam tomadas atualmente, por exemplo, a sororidade presente na 

resolução de situações conflituosas, de certo modo é uma mescla de séculos, pois, nesse tempo mulheres 

que uniam suas forças tão fortemente como na série, era escasso, sendo o termo "sororidade" marcado 

somente nos anos 70. As seções abordadas no trabalho levam em consideração os seguintes tópicos 1. Sobre 

a série; 2. Sobre aspectos sociais; 3. A Representação social das protagonistas; 4. Século XX e XXI e atitudes 

anacrônicas. 

Palavras-Chave: Mulher. Sociedade. Anos 20. 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la representación de los conflictos sociales de las mujeres 

españolas del siglo XX a través de protagonistas femeninas.  Por lo tanto, se abordará la primera serie original 

en español de la plataforma de Netflix "Las Chicas del Cable", ambientada entre las décadas de 1920 y 1930. 

Según Tyler Anthony (2019), las mujeres españolas carecían del derecho a votar en este momento.  Sin 

embargo, según Bernardino Hernando, el divorcio y otras libertades diversas que se otorgaban a los hombres 

tenían acceso a vías como el "Cuerpo de Telégrafo".  En medio de una sociedad conservadora y patriarcal, la 

mujer que tenía el deseo podía ejercer lo que el autor llama "dotes intelectuales", por lo que el objeto de 

investigación de este trabajo se encuentra en una agencia telefónica donde las vacantes son muy disputadas 

por las mujeres como una forma de buscar el mínimo de autonomía en la sociedad, ya que este era el único 

medio de libertad tanto en la historia como en la realidad.  En general, la serie cuenta la historia de cuatro 

mujeres de diferentes partes de España que luchan para trabajar como "chicas de cable", telefonistas en una 

empresa en Madrid, comenzando un viaje hacia el éxito, vale la pena enfatizar que los hombres son 

considerados planos secundarios y todo gira en torno a los conflictos de los personajes principales y sus 

razones por las que buscaron este trabajo.  Es a partir de este trabajo que pretendo responder al problema 

"¿Qué aspectos sociales enfrentan que pueden representar a la sociedad española del siglo XX?".  Esta 

investigación bibliográfica utilizó como base teórica a autores como Tyler Anthony con su tesis doctoral 

titulada "Análisis de la representación de la mujer en series de cable (Netflix 2017-20XX)" y Bernardino 

Hernando con su artículo "Carmen de Burgos, la APM y esas admirables chicas del 98 ".  Algunos de los 

resultados obtenidos muestran que en el trabajo existen conflictos típicamente experimentados en el siglo 

XX por las mujeres, no solo españolas, sino de todo el mundo, como el matrimonio abusivo, la agresión, la 

mujer interior que busca un lugar en la capital, la mujer heredera de un padre poderoso que busca vivir a 

expensas de sí mismo, la opresión, entre otros.  Los resultados también apuntan a actitudes anacrónicas y 

reacciones a la conducta en ese momento, como un intento de mostrar lo que sucedió en el pasado con 

actitudes que se tomarían hoy, por ejemplo, la hermandad de mujeres presente en la resolución de situaciones 

conflictivas, de cierto tipo.  Esta es una mezcla de siglos, porque en ese momento las mujeres que unían sus 

fuerzas con tanta fuerza como en la serie eran escasas, con el término "hermandad" marcado solo en la década 

de 1970. Las secciones cubiertas en el documento toman en consideración los siguientes temas 1.  Sobre la 

serie  2. Sobre aspectos sociales;  3. La representación social de las protagonistas;  4. Actitudes anacrónicas 

del siglo XX y XXI. 

Palabras-clave: Mujer.  Suciedad.  Años 20. 
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BORGES, DERRIDA E AZORIN SE ENCONTRAM NA FARMÁCIA DE PLATÃO: O LEITOR 

COMO AUTOR DOS CLÁSSICOS 

 

Walter Pinto de Oliveira NETO
22

 

 

Resumo: Em Pierre Menard, autor del Quijote (1939, originalmente), um dos contos que compõe o livro de 

contos Ficciones (1944, originalmente), narra-se a história de Pierre Menard, um erudito da crítica literária e 

filosófica que tem como grande missão pessoal escrever novamente Dom Quixote de la Mancha, de Miguel 

de Cervantes. A reescrita do clássico espanhol é literal, isto é, Pierre Menard não deseja fazer uma versão da 

obra de Cervantes, mas escrevê-la da mesma maneira que o original. Segundo Derrida (2005), a repetição é 

um movimento originário que traz um acontecimento, ou seja, aquilo que não é esperado. Partindo desse 

pressuposto, o Quixote de Pierre Menard não é o Quixote de Miguel de Cervantes, mas um Quixote original 

que, por estar situado numa circunstância histórica diferente, traz à tona uma nova obra, pois há um novo 

leitor. Sendo assim, analisamos o conto de Jorge Luís Borges (1899 – 1986) com a missão de entender de 

que maneira o leitor resinifica a obra literária, e se realmente, na visão de Borges, o autor está morto. Para 

analisar o conceito de repetição e substituição, servir-nos-emos da obra A farmácia de Platão (2005), do 

filósofo francês Jacques Derrida (1930 – 2004); assim como do ensaio Los clásicos (1971), do intelectual 

espanhol Azorín (1873 – 1967) para convalidar a tese central do nosso trabalho: os clássicos não só se 

resinificam com o tempo, mas precisam evoluírem para atingir aos leitores das eras que o sucedem. A 

metodologia utilizada foi a bibliográfica de cunho qualitativo. Este trabalho, portanto, pretende ampliar a 

reflexão sobre o papel da obra, do autor e principalmente do leitor no que tange aos clássicos da literatura 

ocidental.  

Palavras-chave: Clássicos literários. Pierre Menard. Repetição. Leitor. 

Resumen: En Pierre Menard, autor del Quijote (1939, originalmente), uno de los cuentos que compone el 

libro de cuento Ficciones (1944, originalmente), se narra la historia de Pierre Menard, un erudito de la crítica 

literaria y filosófica que tiene como gran misión personal escribir nuevamente Don Quijote de la Mancha, 

de Miguel de Cervantes. La reescritura del clásico español es literal, o sea, Pierre Menard no desea hacer 

una versión de la obra de Cervantes, sino escribirla de la misma forma que el original. Según Derrida (2005), 

la repetición es un movimiento originario que trae un acontecimiento, es decir, aquello que no es esperado. 

Partiendo de ese presupuesto, el Quijote de Pierre Menard no es el Quijote de Miguel de Cervantes, sino un 

Quijote original que, por estar situado en una circunstancia histórica diferente, trae consigo una nueva obra, 

pues existe un nuevo lector. Siendo así, analizaremos el cuento de Jorge Luís Borges (1899 – 1986) con la 

misión de entender de qué manera el lector resignifica la obra literaria, y si realmente, en la visión de Borges, 

el autor está muerto. Para analizar el concepto de repetición y sustitución, nos serviremos de la obra La 

farmacia de Platón (2005), del filósofo francés Jacques Derrida (1930 – 2004); así como el ensayo Los clásicos 

(1971) del intelectual español Azorín (1873 – 1967) para convalidar la tesis central de nuestro trabajo: los 

clásicos no solo se resignifican con el tiempo, sino que necesitan evolucionar para atingir a los lectores de las 

eras que lo suceden. La metodología utilizada fue la bibliográfica de cuño cualitativo. Este trabajo, por lo 

tanto, pretende ampliar la reflexión sobre el papel de la obra, del autor y principalmente del lector sobre los 

clásicos de la literatura occidental. 

Palabras-clave; Clásicos literarios. Pierre Menard. Repetición. Lector. 
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MEMORIA E IDENTIDAD EN ANA MARÍA MATUTE: REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA Y 

LA INFANCIA DESPLAZADA EN “PRIMERA MEMORIA” 

Sonia Maria Baldez
23

 

Pedro Henrique Viana de Moraes
24

 

Resumo: Primeira Memoria", uma obra da escritora espanhola Ana María Matute (1925 - 2014), publicada 

pela primeira vez em 1959, é a primeira parte da trilogia Los mercaderes, composta também por Los 
soldados lloran de noche (1963) y La trampa (1969). Matute, testemunha de um dos acontecimentos mais 

truculentos e fatídicos da história espanhola, a guerra civil, que com sua violência, seu terror, sua morte, seu 

ódio e seu consequente pós-guerra, imiscuiu-se tanto na pessoa como nas obras da autora, que teve uma 

infância e juventude marcada e roubada por aquela guerra. Conhecida por seus protagonistas crianças ou 

adolescentes, todavia, não fala de infância terna e nostálgica, as crianças da escritora enfrentam a crueldade 

do mundo e passam pelos difíceis processos de desencantamento e perda da inocência. Jacques Le Goff 

afirma que “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade... cuja busca é uma 

das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” (2013: 387-

437). Dentro desse contexto, esse trabalho se propõe a analisar a questão do deslocamento da infância 

partindo do prisma da identidade e sua relação com a memória, uma vez que, como destaca Joël Candau 

[...]“a memória das tragédias deixa marcas compartilhadas durante muito tempo por aqueles que a 

padeceram ou cujos seres queridos as padeceram, modificando profundamente suas personalidades” (2016: 

151-156). Para tanto se fará uma reflexão acerca das mudanças pelas quais passa Matia, a protagonista do 

romance, que na sua transição da infância à adolescência vive a perda de sua inocência sob o influxo da 

crueza de uma guerra ao mesmo tempo longínqua e próxima e do ambiente opressor que a rodeia e que tem 

como símbolo a figura de sua avó. Neste trabalho desenvolvemos uma investigação bibliográfica além de uma 

análise da obra literária utilizando como eixo teórico abordagens sobre a memória e a identidade baseadas 

nas discussões que nos trazem Candau (2016), Halbwachs (2003), Le Goff (2013). 

 

Palavras-chave: Memória; Identidade; Literatura espanhola. 

Resumen: “Primera Memoria”, una obra de la escritora española Ana María Matute (1925 - +2014), 

publicada por la primera vez en 1959, es la primera parte de la trilogía Los mercaderes, compuesta también 

por Los soldados lloran de noche (1963) y La trampa (1969). Matute, testigo de uno de los acontecimientos 

más truculentos y fatídicos de la historia española, la guerra civil, que, con su violencia, su terror, su muerte, 

su odio y su consecuente posguerra, caló tanto en la persona como en las obras de la autora, que tuvo una 

infancia y juventud marcada y robada por aquella guerra. Conocida por sus protagonistas niños o 

adolescentes, sin embargo, no habla de una infancia tierna y nostálgica, los niños de la escritora se enfrentan 

a la crueldad del mundo y pasan por los difíciles procesos de desencantamiento y pérdida de la inocencia. 

Jacques Le Goff sostiene que "La memoria es un elemento esencial de lo que comúnmente se llama identidad 

... cuya búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y las sociedades actuales, en la 

fiebre y en la angustia". (2013: 387-437, traducción nuestra). Dentro de ese contexto, este trabajo se propone 

a analizar la cuestión del desplazamiento de la infancia partiendo del prisma de la identidad y su relación con 

la memoria, una vez que, como señala Joel Candau [...], “la memoria de las tragedias deja marcas compartidas 

durante mucho tiempo por aquellos que las padecieron o cuyos seres queridos las padecieron, modificando 

profundamente sus personalidades” (2016: 151-156, traducción nuestra). Para tanto se hará una reflexión 

acerca de los cambios por los cuales pasa Matia, la protagonista de la novela, que en su transición de la niñez 

a la adolescencia vive la pérdida de su inocencia bajo influjo de la crudeza de una guerra al mismo tiempo 

lejana y cercana y del ambiente opresivo que la rodea y que tiene como símbolo la figura de su abuela. En 

este trabajo desarrollamos una investigación bibliográfica además del análisis de la obra literaria utilizando 
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como eje teórico abordajes sobre la memoria y la identidad basados en las discusiones que nos traen Candau 

(2016), Halbwachs (2003), Le Goff (2013). 

Palabras-clave: Memoria; Identidad; Literatura española. 

 

DA TRADUÇÃO À TRADUÇÃO LITERÁRIA:PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Ingrid Lopes Rogrigues Piauilino
25

 

Thaynarlison da Costa Ferreira
26

 

 

Resumo: A palavra “tradução” tem origem do latim e significa “ato de conduzir além, de transferir”, esse 

conceito indica uma interpretação simplória do processo de traduzir, o qual era bastante utilizado nos 

monteiros europeus do século IX, nos quais traduzir tinha quase o mesmo sentido de copiar. Além disso, 

no século XIX, autores como Robert Frost abominavam a traduzir, argumentando sobre a destruição que 

ela causava na essência do texto, seja na forma ou no conteúdo. Esse conceito permaneceu, ainda que com 

pequenas alterações, durante séculos, até que surgissem teorias que não postulassem mais tal preconceito, 

mas discutem sobre o papel social da tradução, as formas pelas quais essa pode ocorrer e o papel do tradutor, 

também, separam a tradução do cotidiano da tradução literária, pois essas servem a distintos propósitos. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é discutir sobre as teorias de tradução até a tradução literária para, assim, 

pontuar aspectos desde a etimologia do termo tradução até as vertentes de tradução literária as quais abordam 

primariamente os aspectos culturais a fim de atender ao público-alvo. Logo, analisa-se importância da 

tradução cultural a qual permite ao leitor da língua-alvo a leitura de obras as quais estavam fora de seu alcance, 

além disso, possibilita a democratização da literatura, pois essa, através da tradução, é inserida em outros 

contextos sociais. Percebe-se, dessa forma, a necessidade de levantamento bibliográfico assim como uma 

pesquisa qualitativa que auxiliasse a pesquisa. Como aporte teórico utilizou-se dos estudos de Arrojo (2002), 

Basnett (2005), Milton (1993), Pym (1956) e Ricoeur (2011), por tratarem sobre o conceito de língua, a 

intraduzibilidade do texto, fidelidade versus traição, a função da tradução literária, entre outras temáticas 

pertinentes na área.  

 

Palavras-chave: Tradução. Tradução literária. Teoria. 

 

Resumen: La palabra traducción tiene origen en el latín y significa “acto de conducir, además, de transferir”, 

ese concepto indica una interpretación simple del proceso de traducir y que fuera bastante utilizado en los 

monasterios europeos del siglo IX, en los cuales traducir tenía case el mismo sentido de copilar. Además de 

eso, en el siglo XIX, autores como Robert Frost abominaban a traducción, argumentando sobre la destruición 

que ella podría causar en la esencia del texto, sea en la forma o en el contenido. Ese concepto permaneció, 

sin embrago, con pequeñas alteraciones, durante siglos, hasta que surgieran teorías que no postulasen más 

tal preconcepto, mientras que discutiesen sobre el papel social de la traducción, las formas por las cuales 

ocurre y el papel del traductor, también, apartan la traducción del cotidiano de la traducción literaria, pues 

esas sirven a distintos propósitos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es discutir sobre las teorías de 

traducción hasta la traducción literaria para, puntuar aspectos desde la etimología del término traducción 

hasta las vertientes de traducción literaria que abordan los aspectos culturales, buscando atender al público 

específico. Luego, analizase la importancia de la traducción cultural que permite al lector de la lengua-alvo la 

lectura de obras que estaban inaccesibles, además de eso posibilita la democratización de la literatura, ya que 

esa, a través de la traducción, es inserida en otros contextos sociales. Como aporte teórico se utilizó de los 

estudios de Arrojo (2002), Bassnett (2005), Milton (1993), Pym (1956) e Ricoeur (2011), por trataren el 
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concepto de lengua, sobre la intraducibilidad del texto, fidelidad versus traición, la función de la traducción 

literaria, entre otras temáticas pertinentes en el área.  

Palabras-clave: Traducción. Traducción literaria. Teoría. 

 

A RELAÇÃO DO TEMPO E DA MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA “RABO DE 
FOGUETE - OS ANOS DE EXÍLIO” 

Idinéa Bezerra Correia
27

 

 

Resumo: Esta pesquisa buscou abordar os exílios gullarianos decorrentes dos regimes militares instalados nos 

países do cone sul da América Latina pelos quais o poeta percorreu na condição de clandestino, com ênfase 

no Brasil. Nessa direção, procuramos identificar na obra Rabo de foguete – Os anos de exílio as implicações 

desse desterramento no que confere a tessitura de uma obra amplamente voltada aos relatos confessionais e 

exílicos, rememorados por meio da escrita com teor testemunhal. Sob o viés do tempo, a narrativa conta 

com uma tríade de vozes em que o poeta autoficciona-se em decorrência de um lapso temporal tão presente 

na Literatura Testemunhal e voltada ao choque de proporções individual e coletiva. Desse modo, foram 

discutidos conceitos de memória na relação com a história e o tempo, bem como voltada para a rememoração 

do trauma a partir de Maurice Halbwachs, Éclea Bosi, Paul Ricouer e Michael Pollak; no que se refere às 

narrativas autoficcionais recorremos à Diana Klinger, Leyla Perrone-Moisés, Leonor Arfuch e Antonio 

Candido;  quanto a Literatura Testemunhal voltada ao trauma e desterros valemo-nos de Selligmann-Silva e 

Denise Rollemberg;  sobre o tempo que incide nessa narrativa Beatriz Sarlo e ainda Leonor Arfuch. Atrelada 

a perspectiva do tempo, posicionaremos a narrativa de Gullar em uma formação discursiva que lhe permite 

transitar nas filiações-históricas adquiridas no pós-trauma (Pêcheux). 

 

Palavras-chave: Ditadura militar. Exílios.  Autoficção.  Memória e tempo. 

Resumen: Esta investigación buscó abordar los exiliados gullarios resultantes de los regímenes militares 

instalados en los países del Cono Sur de América Latina a través de los cuales el poeta pasó a la 

clandestinidad, con énfasis en Brasil. En esta dirección, buscamos identificar en el trabajo Rabo de foguete – 
Os anos de exílio las implicaciones de este destierro en lo que da a la estructura de un trabajo enfocado en 

gran medida en relatos confesionales y de exilio, recordados por escrito con contenido testimonial. Bajo el 

sesgo del tiempo, la narración tiene una tríada de voces en las que el poeta se autoficiona como resultado de 

un lapso de tiempo tan presente en la Literatura Testigo y se centró en el choque de proporciones 

individuales y colectivas. Así, se discutieron los conceptos de memoria en relación con la historia y el tiempo, 

así como el recuerdo del trauma de Maurice Halbwachs, Éclea Bosi, Paul Ricouer y Michael Pollak; Con 

respecto a las narraciones de ficción propia, utilizamos a Diana Klinger, Leyla Perrone-Moses, Leonor 

Arfuch y Antonio Candido; Con respecto a la literatura de Testigos sobre trauma y destierro, utilizamos 

Selligmann-Silva y Denise Rollemberg; sobre el tiempo que se centra en esta narrativa, Beatriz Sarlo y 

también Leonor Arfuch. Adjunto a la perspectiva del tiempo, colocaremos la narrativa de Gullar en una 

formación discursiva que le permite transitar las afiliaciones históricas adquiridas después del trauma 

(Pêcheux). 

 

Palabras-clave: Dictadura militar. Exiliados Autoficción Memoria y tiempo. 
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Vitória de Jesus Costa de Paula
28

 

Resumo: Objetiva-se elucidar as heranças e influências que a língua portuguesa sofreu para se tornar variante 

brasileira. Mediante o objetivo tem-se como problema de pesquisa: em que aspecto o contexto cultural e o 

historiográfico contribuíram para a formação da língua portuguesa? Como procedimento metodológico 

adotou-se a abordagem qualitativa interpretativista, e a pesquisa bibliográfica contemplando como suporte 

teórico as ideias dos autores: Bastos (2002), Gonçalves; Basso (2010) Nunes; Petter (2002), Silva (2004), Silva 

Neto (1951), (1986), Teyssier (2001), Thersariol (1968). As seções do artigo encontram-se distribuídas em: 

colonização portuguesa, heranças e influências; em que se busca explicar todo o desenvolvimento histórico 

voltado a chegada dos portugueses no Brasil e toda a carga linguística deixada por eles; variante da língua 

portuguesa/brasileira e os fatos históricos que contribuíram para desencadear essa variante, busca-se fazer em 

apanhado mais amplo dos elementos que colaboraram para que a língua portuguesa tivesse uma variante 

brasileira. Portanto, para que exista a compreensão da língua atual faz-se necessário revisitar o passado e 

compreender o que aconteceu no decorrer da história para que a língua ficasse como está atualmente, ou 

seja, analisando suas heranças e suas influências na formação do português brasileiro. 

Palavras-chave: Língua portuguesa. Variante brasileira. Heranças.  

Resumen: El objetivo es dilucidar las herencias e influjos que sufrió la lengua portuguesa para convertirse en 

una variante de la brasileña. El objetivo problematizar la investigación de la siguiente manera: ¿con base a 

qué aspecto contribuyó el contexto cultural e historiográfico en la formación del idioma portugués? Como 

procedimiento metodológico se adoptó el enfoque cualitativo interpretativo, utilizando la investigación 

bibliográfica que contempla, como soporte teórico, las ideas de los siguientes autores: Bastos (2002), 

Gonçalves; Basso (2010), Nunes; Petter (2002), Silva (2004), Silva Neto (1951), (1986), Teyssier (2001), 

Thersariol (1968), entre otros. Las secciones del trabajo se distribuyen en: colonización portuguesa, herencias 

e influencias. Se busca explicar todo el desarrollo histórico desde la llegada de los portugueses a Brasil y toda 

la carga lingüística que dejaron. La variante del idioma portugués / brasileño y los hechos históricos que 

contribuyeron al desencadenamiento de esta variante, propició que buscásemos hacer una descripción más 

amplia de los elementos que contribuyeron a que el idioma portugués tenga una variante brasileña. Por lo 

tanto, para entender el idioma actual, es necesario volver a visitar el pasado y comprender lo que ha sucedió 

a lo largo de la historia para que el idioma permanezca tal y como es hoy, es decir, analizando su herencia e 

influencia en la formación del portugués brasileño. 

 

Palabras clave: Lengua Portuguesa. Variante brasileña. Herencias. 
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