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PREFÁCIO 
 

Neste ano de 2018, a III Mostra de Trabalhos Científicos do curso de Letras, 
intitulada: “Língua, literatura e ensino: novas visões no horizonte da Educação”, 
apresenta uma parcela do que vem sendo concretizado como pesquisa linguística e 
literária na escola contemporânea – sob a coordenação dos membros do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE).  

Neste livro, reunimos os resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
realizados pelos alunos formandos do curso de Letras. Trata-se do registro das 
pesquisas realizadas, ao longo deste ano, e apresentadas na III Mostra de Trabalhos 
Científicos.  

Essa apresentação procura registrar e divulgar a produção científica de alunos 
de graduação, cujos escritos buscam desvelar novas visões no horizonte da educação, 
apresentando considerações significativas no que tange a discussões literárias acerca 
de autores como Aluísio Azevedo, Hilda Hilst, Caio Fernando de Abreu, mergulhando 
também no universo shakespeariano, mostrando uma saudável e profícua diversidade 
de situações. Apresenta, ainda, visões interessantes sobre dificuldades de 
aprendizagem, inclusão, LIBRAS, além de assuntos absolutamente necessários e 
reflexivos como autismo, bullying, racismo e as várias gamas de preconceito 
observadas no universo literário. No âmbito acadêmico, a publicação dos trabalhos é 
uma etapa gratificante e o reconhecimento de um longo processo de estudo e 
pesquisa.  Proporcionar este reconhecimento aos alunos da graduação em Letras é 
reconhecer o valor da pesquisa em educação, colaborando para o desenvolvimento de 
futuros pesquisadores e professores que, em sua prática, assumam uma posição de 
reflexão constante.  

Cabe evidenciar que o resultado desta III Mostra de Trabalhos Científicos do 
curso de Letras deriva do esforço coletivo de professores, alunos, coordenação e 
direção, com o intuito de aprimorar a produção científica da Faculdade de Educação 
São Luís. Ressaltamos, ainda, que esta produção não seria possível sem o 
compromisso, a responsabilidade e o profissionalismo com que os professores-
orientadores têm-se dedicado à tarefa de orientação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso.  

Tanto a apresentação dos trabalhos pelos graduandos quanto a publicação 
dos anais das Mostras Científicas vêm aprimorando-se a cada edição, constituindo-se 
em um momento e espaço de reflexão que possibilita debates, trocas de experiências, 
socialização e consolidação dos trabalhos de pesquisa.  Por fim, esperamos que estes 
eventos sirvam como fonte de inspiração e consulta para futuros alunos, professores e 
pesquisadores.  
 

Lígia De Grandi 
Luciane Mialich Scadelai 

Maria Aurora Piffer Cardozo 
Roseli Batista de Camargo 

Suely Aparecida Zeoula Miranda 
Vanessa de Bello Lins da Rocha 
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DISCURSO DO LIVRO DIDÁTICO E OS GESTOS AUTORAIS 

Graduanda: Anna Karoline Mariano Rocha 
Orientadora: Profa. Ma. Lígia De Grandi 

 
 

A segunda metade do século XVIII foi considerada um período marcante na história da 

Educação e da profissão docente, pois em todo o continente europeu buscava criar-se o perfil 

do professor ideal. Nessa época, notou-se também que a gramática das línguas foi tomando 

espaço e se estabeleceu como uma das ferramentas de legitimação do poder de uma variação 

linguística. Assim, as classes dominantes começaram a impor crenças e valores na sociedade e 

essa atitude contribuiu para que a “palavra” desenvolvesse um grande poder.Por isso, é 

fundamental entender-se o papel da escola como uma ferramenta ideológica de estado e que 

o livro didático pode ser utilizado e contribuir para estabelecer uma “relação social de poder”. 

Nesse sentido, este trabalho visa a analisar o desenvolvimento dos sujeitos-alunos dos nonos 

anos do Ensino Fundamental, ciclo II, com a intenção de observar se o livro didático tem 

cedido espaço na formação discursiva e ideológica, por meio de interpretações textuais 

baseadas em imagens, textos jornalísticos e propagandas. Para as análises, utilizou-se os 

referenciais teóricos da Análise do Discurso pecheuxtiana e estudiosos da educação na área da 

formação de professores. As análises questionaram a forma que o livro didático tem 

desenvolvido e abordado suas atividades que, em sua maioria, impedem que o sujeito-aluno 

reflita para respondê-las, auxilie-o em sua postura discursiva e que, por meio da disputa de 

sentidos, utilize-se dos movimentos de autoria. 

  

Palavras-chave: Discurso; Leitura- Escrita; Livro Didático; Autoria. 

 

 

PROFA.  MA.  LÍGIA DE GRANDI 
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USO DE DICIONÁRIOS EM SALA DE AULA: UM OLHAR PARA O ENSINO DE VOCABULÁRIO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Graduanda: Isabela Fernanda Mariotto 
Orientadora: Profa. Ma. Lígia De Grandi 

 

O processo de aprendizagem do léxico se mantém constante na vida dos indivíduos e se faz 

por intermédio do meio em que vivem, das leituras que realizam e, também, do processo de 

aprendizagem formal. É em sala de aula que se faz necessário o contato com o dicionário e é 

onde pode ocorrer o incentivo para que o aluno o utilize, pois para compreender e interpretar 

textos é importante o conhecimento das palavras e seus significados. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho é estudar como pode ocorrer a aprendizagem de vocabulário nas aulas de 

língua portuguesa. Para isso realizou-se uma a pesquisa bibliográfica baseada em estudos, 

artigos, periódicos e revistas que versam sobre aprendizagem de vocabulário, Lexicologia, 

Lexicografia e uso de dicionários em sala de aula. Autores como Xatara, Souza e Moraes 

(2008), Serra (2016) e Menezes (2017) foram utilizados como base para esta pesquisa. Este 

trabalho visa ainda, a ressaltar a importância e a necessidade da utilização do dicionário no 

ensino básico em sala de aula para ampliação do conhecimento do léxico na vida escolar do 

aluno.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Vocabulário; Língua Portuguesa. 
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AUTISMO NO ÂMBITO ESCOLAR 

Graduando: Eliúde Pereira da Silva 
Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 

 

Este trabalho apresenta segmentações de uma aprendizagem da vida de um indivíduo com 

Transtorno do Espectro do Autismo, de acordo com método especializado em um ensino 

estruturado, chamado programa TEACCH. Desta forma vem explanar todas as características 

e funções e a importância de diferentes formas e recursos alternativos e métodos de ensino 

e aprendizagem, garantindo qualidade de vida. O ensino estruturado vem se tornando um 

mecanismo de grande influência na alfabetização de crianças com Transtorno do Espectro do 

Autismo, gerando grandes resultados e retorno para as mesmas. Sendo assim, o principal 

objetivo é colaborar e auxiliar no pleno desenvolvimento da criança, de forma que consiga 

atingir sua independência e autonomia na sua vida adulta. Portanto, essa prática busca 

organizar e estruturar o desenvolvimento da criança desde sua infância até a idade adulta. 

 

Palavras-chave: Autismo; ensino-aprendizagem; desenvolvimento. 

 

 

BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR E AS TÁTICAS PARA COMBATÊ-LOS 

Graduando: Marcos Vinícius Fernandes 
Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 

 

Este trabalho tem como objetivo definir o que é o fenômeno Bullying: quem são as vítimas, 

agressores e expectadores. Os problemas que o fenômeno traz à vida e ao convívio social dos 

alunos, afetando também no ensino-aprendizagem de toda a sociedade escolar. O trabalho 

visa também, a mostrar técnicas para a prevenção do Bullying e a importância do corpo 

docente para tal combate juntamente com os pais de cada aluno. 

 

Palavras-chave: Bullying; escola; ensino-aprendizagem.  

 

 

 

PROFA.  MA.  LUCIANE MIALICH SCADELAI 
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IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NO ENSINO SUPERIOR 

Graduando: Mateus Eduardo Lima Farias 

Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 
 

O presente trabalho se propôs a fazer breve análise acerca do referido assunto, fazendo um 

breve levantamento histórico de como surgiu a língua de sinais, e logo após como surgiu a 

Libras. Posteriormente, é feita uma menção de como é realizado o estudo de Libras e como os 

professores atuam nesse processo. Também são abordados assuntos relacionados à educação 

bilíngue, inclusão social e os direitos dos deficientes, para assim poder entrar no assunto 

central que é a inclusão de Libras no ensino superior. Essa obrigatoriedade foi definida pelo 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e mesmo se passando 11 anos, verifica-se que 

não são todos os cursos em que essa disciplina é obrigatória.  

Palavras-chave: Libras; Ensino Superior; Inclusão social. 

 

 

DESAFIOS NA SALA DE AULA: DIFICULDADES VERSUS DISTÚRBIOS  

Graduando: Ronaldo Aparecido Atamanczuk 
Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 

 

Este trabalho tem o objetivo de definir o que são dificuldades e distúrbios de aprendizagem, 

dificuldades consideradas como um sintoma que os alunos podem apresentar durante sua vida 

escolar, e que nem sempre são tratadas de forma correta; verificou-se que também eles 

podem nascer com esses problemas e quando ingressam na vida escolar podem ser 

identificados, tomando-se então as tratativas necessárias para minimizá-los. Perante alunos 

que possuam dificuldades e distúrbios de aprendizagem, os professores devem adotar 

medidas que incluam esses alunos em vez de separá-los da turma. Verificou-se que ainda 

existem muitos professores que não sabem lidar com esse tipo de situação, e acabam por 

isolá-los. 

 

Palavras-chave: Dificuldades; distúrbios; ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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DIFICULDADES E DISTÚRBIOS DA APRENDIZAGEM: QUANDO A LEITURA E A ESCRITA SE 

TORNAM UMA BARREIRA 

Graduanda: Tayná Moreira de Farias 
Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 

 

Estudar sobre dificuldades e distúrbios de aprendizagem traz à tona a abordagem de alguns 

temas que são essenciais para se entender o processo de ensino-aprendizagem na educação. 

Há muito tempo educadores debatem essa temática, e procuram as melhores alternativas 

para amenizar as questões relacionadas ao não aprendizado. Aprender sempre fez parte da 

vida humana, a todo tempo se aprende. Ao nascer, o bebê já nasce com potenciais que 

dependem apenas do crescimento para serem desenvolvidos, e assim, por meio da imitação, 

observação e estimulação, aprende a sentar, engatinhar, andar. Quando chega à escola e 

percebe-se alguma dificuldade de aprendizagem, os educadores procuram proporcionar as 

melhores formas e metodologias de ensino, para que todos tenham acesso à aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Dificuldades; aprendizagem; distúrbios. 

 

 

DESAFIOS DA LEITURA NA ATUALIDADE 

Graduanda: Maria Aparecida Elias de Souza 
Orientadora: Profa. Ma. Luciane Mialich Scadelai 

 
A leitura sempre teve importância para os indivíduos desde o tempo pré-histórico, onde as 

leituras baseavam-se apenas em desenhos feitos por carvão ou pedras em cavernas. 

Atualmente, a leitura vem sendo substituída pela tecnologia e sua alta relevância e rapidez de 

propagação, tem sido um desafio para a escola e para os professores enfrentarem esse 

problema na formação do sujeito leitor.  Segundo os autores aqui posteriormente 

mencionados, a leitura tem cunho primordial para uma boa formação do sujeito em 

sociedade; o mesmo carrega consigo conscientizações econômicas, políticas e sociais do meio 

social em que ele vive, e a leitura retira esse sujeito da realidade e possibilita que ele conheça 

novos mundos. Afirma-se que a leitura é tanto denotativa quanto conotativa, pois além de 

atribuir novas palavras, traz novas sensações para o imaginário. Abordaram-se assuntos que 

promovem o questionamento da execução da leitura em sala de aula e como a escola deve 

agir no preparo do sujeito leitor e a responsabilidade do professor em guiá-lo por esse 

caminho. Assim, este trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica com o propósito de 
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recolher dados significativos para a elaboração do tema, desenvolvimento e conclusão da 

temática. 

 

Palavras-chave: Leitura; professores; escola. 
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A IMPORTÂNCIA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO APRIMORAMENTO DA COMPETÊNCIA 

LEITORA E ESCRITORA 

 

Graduanda: Ana Paula de Oliveira 
Orientadora: Profa. Esp. Márcia S. Néglia Armenini 

 

Para atender às novas gerações com um novo jeito de olhar para a educação é que o presente 

trabalho pesquisa um novo desafio para o professor, que precisa ser competente no que faz, e 

integrar o mundo das crianças e jovens com a construção do conhecimento, compreendendo 

as suas subjetividades, as dificuldades, as fraquezas e as potencialidades, para que ao término 

de cada nível, o aluno seja capaz de prosseguir e aprimorar sua aprendizagem. Para isso, o 

professor precisa encontrar estratégias de ensino, contextualizadas, ligadas à prática social, 

que fazem sentido para o aluno, ou seja, que venha ao encontro de seus anseios e 

expectativas. Esse trabalho é composto por dois capítulos, sendo no primeiro a explanação do 

que consiste a Sequência Didática e no segundo a avaliação da referida sequência. Nas 

considerações finais apontamos a sequência didática como uma opção de estratégia de 

aprendizagem atraente, interessante e contextualizada, pois parte do conhecimento 

construído pelo próprio aluno, e por meio de etapas são levantadas hipóteses, realizadas 

pesquisas, confrontadas ideias. A avaliação é utilizada de forma processual, através de 

registros e portfólios, como o objetivo de contribuir para a construção do conhecimento e 

aprimoramento da competência leitora e escritora. 

 

 

Palavras-chave: Professor; Sequência Didática; Estratégias de aprendizagem; Avaliação.          

 

PROFA.  ESP.  MÁRCIA S. NÉGLIA ARMENINI 
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RACISMO NO ÂMBITO ESCOLAR 

Graduanda: Glória Cristina Amorim 
Orientadora: Profa. Esp. Marisa Lamas 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma reflexão acerca do tripé racismo, 

discriminação e preconceito, atinando pontos de extrema relevância a serem polemizados 

dentro e fora da sala de aula, com o intuito de promover comoção, interação e conscientização 

dessas práticas ideológicas.  

O desenvolvimento do presente estudo possibilita análise profunda sobre o tema, pois foram 

apuradas informações a partir de pesquisa de campo e entrevistas, permitindo assim que os 

objetivos fossem alcançados com sucesso.   

 

 

Palavras-chave: racismo; discriminação; escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFA.  ESP.  MARISA LAMAS 
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A MULHER NEGRA NA SOCIEDADE E NA LITERATURA  

Graduanda: Amanda Damieli Martins 
Orientadora: Profa. Dra. Roseli Batista de Camargo 

  

Casa Grande e Senzala (1933), obra de Gilberto Freyre, que estuda a formação da sociedade 

brasileira, faz a crítica a outras obras do período, em que diversos autores teriam criado uma 

imagem praticamente bucólica de nossa sociedade colonial. Ele ressalta o fato de que tais 

obras ocultavam a exploração, a opressão em relação à mulher, os conflitos e a discriminação 

que a escravidão forçosamente implicava, atrás de uma fantasiosa “democracia racial”, na qual 

senhores e escravos se reuniriam embalados por um clima de extrema intimidade e mútua 

cooperação. A sociedade patriarcal brasileira existente durante o período de escravidão foi 

crucial para que a opressão feminina e escravista fosse naturalizada, pois no patriarcalismo 

perdurava a mulher sujeitada ao marido assim como o escravo perante o senhor. A mulher 

negra era peça fundamental na vida privada dessa sociedade, pois em sua maioria era ela a 

responsável pela criação dos filhos dos senhores e além serem usadas desde ama de leite à 

cozinheira. Era ela a que atendia aos desejos sexuais de seus senhores – um dos motivos da 

miscigenação existentes no Brasil. Desse modo, as mães-pretas, de certa forma, sustentavam a 

casa dos senhores e, sem elas, a casa-grande não teria sido a mesma. Este trabalho tem como 

objetivo retratar a mulher negra em vários aspectos, desde sua inserção na sociedade 

brasileira colonial até os dias atuais, colocando em pauta várias formas de ascensão às quais 

ela pode se aplicar, dentre elas a literatura. Nessa sociedade, ainda marcada pela opressão, 

pelo preconceito, pelo não cumprimento dos direitos de escolarização, pela marginalização 

das minorias, Carolina Maria de Jesus aparece com a obra Quarto de Despejo (1960): diário de 

uma favelada. É aclamada pela crítica de diversos países, por mostrar a realidade de uma 

mulher, negra e favelada, escritora, diante dos mais diversos percalços que fizeram parte de 

sua trajetória. 

 

 

Palavras-chave: mulher; opressão; literatura. 

 

 

PROFA.  DRA. ROSELI BATISTA DE CAMARGO 



 

22 
 

 

O RETRATO DA SOCIEDADE BRASILEIRA NO ROMANCE O CORTIÇO, DE ALUÍSIO AZEVEDO. 

Graduanda: Ana Luiza Longo 
Orientadora: Profa. Dra. Roseli Batista de Camargo 

 

O Cortiço, romance escrito por Aluísio Azevedo em 1890, é uma das obras exemplares da 

estética realista-naturalista. Nele, pode perceber-se com clareza a visão minuciosa que os 

naturalistas tinham das relações sociais, evidenciando a análise do ser humano, e explicando, a 

partir de alguns fatores essências da filosofia do Determinismo, de Taine, como o momento 

histórico, o meio social e a raça interferem na ação das personagens. A obra analisada 

apresenta uma visão científica, filosófica e sociológica do homem na sociedade do século XIX. 

Observa-se, nela, o estudo da imagem do grande desenvolvimento científico e do surgimento 

de novas concepções a respeito do ser humano e da vida em sociedade, expondo um 

problema social: a habitação coletiva. O cortiço São Romão, retratado, desse modo, em um 

microcosmo urbano, mostra os diversos tipos e sua interação com o meio e o semelhante, no 

cotidiano de seus moradores, com base na observação do escritor sobre as relações sociais da 

sociedade brasileira no momento particular, o século XIX. 

 

Palavras-chave: literatura; sociedade; realismo-naturalismo. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA CRÍTICA 

LEITORA 

Graduanda: Elaine Priscila Trindade 
Orientadora: Profa.Dra. Roseli Batista de Camargo 

 

Na atualidade, observa-se que a leitura se constitui em atividade de extrema importância para 

o desenvolvimento do jovem em sociedade.  No entanto, é necessário que todos adquiram a 

consciência de que não basta decodificar os códigos de um texto, para o ler, mas de que é 

preciso interpretá-lo, trazendo-o para a sua realidade. Contudo, infelizmente, não é esse o 

cenário que visualizamos nessa geração, pois muitos adolescentes ingressam na vida adulta 

sem compreender textos simples. Hoje, eles saem das escolas sem o raciocínio crítico, que lhes 

possibilitaria o convívio ativo em sociedade. Por esse motivo, este trabalho viabiliza 

desenvolver uma investigação e um questionamento sobre as causas do baixo nível de 

aprendizado, em relação à leitura, investigando, ainda, as implicações disso para a formação 

crítica do adolescente. Compreende-se que o conceito de leitura não se relaciona apenas a um 
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processo de aquisição das capacidades de leitura, como tradução, ou decodificação. Ler vai 

muito além da decodificação, a leitura promove um movimento de interação do indivíduo com 

o mundo, e isso acontece quando há um desligamento da simples decodificação da linguagem 

verbal, entendendo-se a leitura como procedimento de reelaboração dos textos, que podem 

ser interpretados de diversas maneiras diferentes. Isso nos levaria, como leitores, a uma 

percepção mais aguçada, crítica e criativa, em relação ao mundo que nos cerca. 

 

Palavras-chave: Leitura; aprendizado; competência leitora. 

 

 

O TEXTO DISSERTATIVO: DECIFRANDO ENIGMAS  

Graduanda: Maria Eduarda Silva Santos 
Orientadora: Profa. Dra. Roseli Batista de Camargo 

 

Atualmente, percebe-se, pelos índices das avaliações que mensuram a aquisição de 

conhecimentos e a eficácia em relação à redação de textos, que os alunos sentem uma 

enorme dificuldade para criar qualquer modalidade de tipo textual, seja a narração, 

a argumentação, a descrição, a injunção ou a exposição. Este trabalho de conclusão de curso 

tem o intuito de analisar os tipos textuais mais utilizados em sala de aula, examinando, mais 

detalhadamente, o texto dissertativo, para esclarecer sua definição, estrutura, e tipos de 

argumentos, na tentativa de oferecer material de reflexão e de apoio às atividades discentes, 

e/ou docentes, em relação ao texto. No ensino médio, o texto dissertativo passa a ser um dos 

mais temidos e pedidos pelos professores, pois o texto dissertativo-argumentativo é um texto 

opinativo, cujas ideias são desenvolvidas através de estratégias argumentativas que têm por 

finalidade convencer o interlocutor. O mesmo está presente em diferentes concursos, tais 

como a Olímpiada da Língua Portuguesa e o tão temido Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), no qual o número de redações anuladas vêm aumentando e o resultado de notas 

1.000 estão caindo, ano após ano. Devido a isso, o intuito deste trabalho é sanar as dúvidas e 

as incertezas em relação ao texto dissertativo, apresentando reflexões profundas e 

elucidativas sobre sua linguagem, estrutura, estratégias de utilização de argumentos e de seu 

desenvolvimento para, com isso, auxiliar alunos na escrita de um texto dissertativo coerente e 

coeso, utilizando todas as suas normas. Desse modo, pensamos contribuir para esclarecê-los 

sobre os enigmas do texto dissertativo. 

 

Palavras-chave: ENEM; redação; texto dissertativo. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/narracao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/o-lugarcomum-um-recurso-dispensavel-argumentacao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/descricao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/textos-injuntivos.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/texto-expositivo.htm
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EMANCIPAÇÃO FEMININA NA OBRA “SENHORA”, DE JOSÉ DE ALENCAR 

Graduanda: Daniela Aparecida do Nascimento  
Orientadora: Profa. Ma. Simone Antonia Sanfelice 

 

Este trabalho ressalta a importância da personagem Aurélia Camargo da obra “Senhora”, de 

José de Alencar, para a literatura brasileira. O objetivo desta pesquisa é principalmente 

agregar valor à obra, destacando sua personagem como uma mulher forte - muito próxima da 

atual – com a finalidade de trazer a história e sua trama para os dias atuais – onde a mesma 

ainda busca sua própria emancipação. Para conhecermos melhor a narrativa, veremos um 

pouco da biografia do autor, contexto sócio histórico do século XIX - no Brasil e no mundo – e 

um breve resumo da história, além da construção da personagem principal. Também 

trataremos da recém-ascensão da mulher na sociedade e aspectos singulares da personagem 

Aurélia, bem como seu comportamento em contraste com as mulheres da época, finalizando 

com sua trajetória de busca pela autonomia de seus bens, seus direitos e sua pessoa. 

 

Palavras-chave: emancipação; personagem; literatura; mulher. 

 

 

ENTRE O LÍRICO E O ERÓTICO: O ITINERÁRIO DE HILDA HILST 

Graduanda: Gabriela Nara Liborio 
Orientadora: Profa. Ma. Simone Antonia Sanfelice 

 

Este trabalho, partindo de considerações críticas dos conceitos lirismo e erotismo, visa a 

exaltar a autora contemporânea Hilda Hilst (1930-2004) e sua obra. Para tanto, leituras de 

caráter crítico-interpretativo serão apresentadas, a partir de “Júbilo, memória, noviciado da 

paixão” (1974), incluso na obra poética completa da autora, “Da poesia” (2017). As mesmas 

serão expostas para demonstrar o diálogo com a tradição acerca da cantiga de amigo 

trovadoresca, da mitologia grega e da religiosidade, atestando a capacidade ímpar de 

renovação poética de voz feminina revolucionária. 

 

Palavras-chave: lirismo; erotismo; Hilda Hilst. 

 

PROFA.  MA. SIMONE ANTONIA SANFELICE 
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O EFEITO DO PRECONCEITO NO CONTO "AQUELES DOIS" 

Graduando: Giovanni Henrique Costa 
Orientadora: Profa. Ma. Simone Antonia Sanfelice 

 

O presente estudo tem como propósito a investigação dos efeitos sociais no que concerne às 

discriminações sexuais, por intermédio do conto “Aqueles Dois”, do renomado escritor Caio 

Fernando Abreu, evidenciando preconceitos habituais e vivências plurais presentes no 

conjunto de uma sociedade. O primeiro capítulo apresenta as influências literárias do autor 

gaúcho, expõe a obra voltada, sobretudo às reivindicações civis de conscientização pública em 

relação às identidades homoafetivas, até então marginalizadas socialmente. O segundo 

capítulo esforça-se em explanar os conceitos de sexo, sexualidade e gênero, a fim de 

esclarecer os prejulgamentos intrínsecos a esses temas como, por exemplo, a rejeição 

homofóbica a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, como ainda entender a gênese 

do predomínio de uma hierarquia heterossexista, por intermédio de apurações históricas de 

pesquisadores como Michel Foucault, Judith Butler e Daniel Borrillo. O terceiro e último 

capítulo procura analisar a narrativa e aplicar as teorias de homofobia e heterossexismo 

identificadas nas circunstâncias vivenciadas pelos protagonistas do conto, com o intuito de 

legitimar a importância da consciencialização sociopolítica a respeito da diversidade 

populacional e defender os direitos constitucionais a todas as camadas da sociedade sem 

distinções.  

 

Palavras-chave: sexualidade; heterossexualidade; homossexualidade; heterossexismo; 

homofobia; igualitarismo. 

 

 

RACISMO E EXCLUSÃO SOCIAL EM LIMA BARRETO 

Graduanda: Tatiana Monique Manhani 
Orientadora: Profa. Ma. Simone Antonia Sanfelice 

 

Por meio de um panorama do Brasil do início do século XX, somado a um breve relato da vida 

de Afonso Henriques de Lima Barreto, neste trabalho, é possível entender os principais 

motivadores de sua obra e compreender porque o autor é considerado um dos maiores 

romancistas e contistas do período pré-modernista brasileiro. Por ser o primeiro escritor a se 

reconhecer negro, abordou de forma ressentida e questionadora, especialmente em seus 

romances e contos, as dificuldades que a população negra e pobre enfrentava na jovem 

república do Brasil. Lima Barreto produziu, durante a sua curta existência, uma literatura 
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militante que buscava confrontar e criticar os problemas do país, denunciar a exclusão e o 

racismo – seus principais temas – advindos da preconceituosa e excludente sociedade 

brasileira; o racismo que o próprio autor sentiu na pele e que o motivou a escrever centenas 

de textos em variados gêneros. Marcada pela temática social, a literatura barretiana tornou-se 

um instrumento de crítica e denúncia do preconceito de cor e classe que marginalizava os 

negros, mulatos e brancos dos subúrbios, unidos pela miséria de um país mal administrado. As 

análises dos contos “O Pecado” e “Clara dos Anjos”, presentes neste trabalho, são apenas uma 

amostra da escrita denunciadora e militante do escritor. 

 

Palavras-chave: racismo; exclusão; Lima Barreto. 

 

 

O BENEFÍCIO DA LEITURA NOS PRESÍDIOS 

Graduanda: Verônica Marília Galvão  
Orientadora: Profa. Ma. Simone Antonia Sanfelice 

 
O ato de ler faz com que o indivíduo leitor tenha respostas para o mundo e para o que está 

acontecendo ao seu redor. Quando uma pessoa lê, ela passa a ter uma nova opinião sobre o 

tema lido, desde política até assuntos relacionados à culinária. O presente trabalho consiste 

em traçar um panorama mais atualizado em relação às práticas, espaços, projetos e programas 

de incentivo à leitura em estabelecimentos prisionais. A leitura tem o poder de desenvolver a 

capacidade intelectual e crítica das pessoas, devendo assim, fazer parte do seu dia a dia e 

desenvolver a criatividade em relação ao seu próprio meio e ao externo. É importante indicar 

que a remissão pela leitura pode ser concedida a condenados que cumprem pena em todos os 

regimes, sendo eles fechado, semiaberto ou aberto, bem como aos beneficiários do livramento 

condicional e aos presos provisórios. 

  

Palavras-Chave: Educação; Leitura; Remissão. 
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DEFICIÊNCIA SOB UMA ÓTICA HISTÓRICO-LITERÁRIA   

Graduando: Felipe Domingues Servidone  

Orientador: Prof. Esp. Valdecir Kuhl  

 

O presente trabalho apresenta dados históricos e literários em relação às pessoas com 

deficiência.  No primeiro capítulo, apresenta-se um panorama histórico e social das sociedades 

primitivas e antigas, além de suas relações com os indivíduos considerados anormais ou 

incapacitados. No segundo capitulo, disponibilizam-se apontamentos literários, enfatizando as 

seguintes deficiências: visual, física e doença mental nos clássicos literários. 

 

Palavras Chaves: Literatura; Deficiência; Sociedade. 

 

 

LATIM: ORIGEM, NATUREZA E EVOLUÇÃO 

Graduanda: Luarla Nunes da Silva  

Orientador: Prof. Esp. Valdecir Kuhl  

 

Este trabalho tem como objetivo, a partir do tema: "Língua Latina: natureza, origem e 

evolução", formar um apanhado que envolva a história, a origem e a disseminação da língua 

latina através dos anos e sua importância para a formação linguística das línguas neolatinas, 

em especial, o português. Dessa forma compilaram-se informações e análises por meio das 

quais se possibilitou observar a questão da língua como instrumento de domínio, 

disseminação de culturas e influência linguística. Nesse sentido, a língua ou o próprio ato de 

falar, apresenta-se também como um ato político já que ela teve e tem não só o poder de 

desenvolver sociedades, unir povos, mas também os extinguir. Verificou-se ainda a 

importância de estudos iniciais e básicos do latim para dar um suporte à morfossintaxe da 

língua portuguesa, a qual é alvo de dificuldades e reclamações de muitos estudantes do ensino 

Básico e também acadêmicos. Concluiu-se que fatos históricos atestam o Latim como uma 

língua morta, todavia a prática social da língua portuguesa no Brasil mostra que ela ainda está 
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viva e o seu uso se faz frequente em nosso próprio idioma. Isso não só por ter originado outras 

línguas como as neolatinas (português, francês, espanhol. romeno e italiano), ou pelo fato de a 

própria língua universal, a inglesa, contar com uma grande porcentagem de radicais latinos ou 

exemplos de sua sintaxe em seu vocabulário e estrutura, mas por ser utilizado quase como um 

empréstimo linguístico no cotidiano. 

 

Palavras-Chave: História do Latim; História da Língua Portuguesa; Influência do Latim 
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA ADULTOS: NOVOS OLHARES E NOVAS ABORDAGENS 

Graduanda: Giulia Maria Poli Stephano 
Orientadora: Profa. Ma. Vanessa de Bello Lins da Rocha 

 

O presente trabalho aborda a importância da língua inglesa como um instrumento útil no 

mundo globalizado em que vivemos. Conhecer e dominar o idioma vêm sendo cada vez mais 

exigido pelo mercado de trabalho, por universidades etc. Desse modo, esse trabalho de 

conclusão de curso visa a analisar a importância desse idioma, e como se desenvolve o ensino-

aprendizagem de língua inglesa em nosso país. Destacamos o comportamento e o 

desempenho de adultos na aquisição de língua inglesa, uma vez que muitos estudantes não 

tiveram a oportunidade de aprender o idioma na infância e atualmente, necessitam aprender 

– por obrigação ou simplesmente, por realização pessoal. 

 

Palavras-chave: Ensino; Língua Inglesa; Adultos.  

 

 

SHAKESPEARE: VULNERABILIDADE E PODER EM HAMLET 

Graduanda: Letícia Aparecida da Silva 
Orientadora: Profa. Ma. Vanessa de Bello Lins da Rocha 

 

O presente trabalho analisa uma das mais famosas tragédias de Shakespeare, Hamlet, 

destacando aspectos essencialmente humanos na construção e na elaboração de suas 

personagens, aproximando-a do leitor devido ao seu teor verossímil. No decorrer da pesquisa, 

observamos que Shakespeare, ao reinventar a tragédia sob o viés da verossimilhança, nos 

conecta à peça Hamlet, pois quando a lemos, indagamos os nossos próprios valores 

representados, com questionamentos sobre quais seriam as nossas ações, em situações como 

as apresentadas. Por fim, notamos que a peça mantém a sua atualidade, apesar de sua criação 

datar do século XVI, e ainda possui a capacidade de dialogar com todas as pessoas, de variadas 

épocas e contextos. 

 

Palavras-chave: Tragédia; Shakespeare; Atualidade. 

 

PROFA.  MA.  VANESSA DE BELLO LINS DA ROCHA 
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UNIVERSO SHAKESPERIANO: RECORTES ATEMPORAIS EM HAMLET, MACBETH E O 

MERCADOR DE VENEZA 

Graduando: Maicon Antonio Batista dos Santos Rodrigues 
Orientadora: Profa.Ma. Vanessa de Bello Lins da Rocha 

 

No decorrer dos séculos percebemos as mudanças ocorridas em cada estilo literário, tanto na 

literatura portuguesa, brasileira e também inglesa. Na Europa surge o movimento 

Renascentista, que abrange aspectos literários, culturais, sociais, políticos, econômicos dentre 

muitos outros. Destacamos, neste trabalho, os artistas renascentistas que proporcionaram 

pensamentos humanísticos e racionalistas, isto é, pautados na ideologia do Antropocentrismo 

(homem no centro do mundo), divergindo das ideias de teocentrismo. Esse período 

Renascentista é nomeado na historiografia literária de Classicismo, a partir do século XV na 

Europa. Na literatura Renascentista, os escritores se dedicam a revelar aspectos do humano, e 

o maior representante desse movimento na Inglaterra é William Shakespeare. Nessa pesquisa 

abordamos a vida e obra do dramaturgo inglês, e alguns recortes analíticos de três de suas 

principais obras, consideradas atemporais.   

 

Palavras-chave: William Shakespeare; literatura inglesa; Renascimento. 
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