Anais do
Simpósio Nacional de Línguas e Literaturas
e do
Encontro Nacional de Literatura e Filosofia

Apresentação
O I Simpósio Nacional de Línguas e Literaturas e o I Encontro Nacional de
Literatura e Filosofia foram realizados para aprofundar temas e questões recorrentes à
linguagem, ao ensino e à cultura; para apontar outros paradigmas na relação entre
conhecimento e sociedade e para propiciar um espaço constante de debates, de
conscientização e de construção do saber. O objetivo do evento foi propiciar um
intercâmbio de informações, conhecimentos e experiências com outros campi e outras
instituições de ensino; proporcionar um momento de estudos sobre conexões
interdisciplinares, e reafirmar o propósito de aproximação das ciências, dos saberes e
das artes.
Na ocasião, houve apresentação de painéis, realização de comunicações orais,
minicursos, palestras e mesas-redondas e espetáculo cultural. O evento se destinou a
professores da educação básica, a alunos e professores de graduação e pós-graduação
em Letras, Pedagogia, História e Filosofia.
Tratou-se de um evento acadêmico-científico em nível nacional do curso de
Letras, do Campus de Aquidauana, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
que ocorreu no período de 17 a 20 de novembro de 2014 e contou com três grandes
áreas temáticas: “Ensino de línguas”; “Literatura e filosofia”; “Perspectivas para pósgraduação em Letras”.
A edição e a publicação dos Anais do I Simpósio Nacional de Línguas e
Literaturas e do I Encontro Nacional de Literatura e Filosofia é uma realização do
Curso de Letras, UFMS, CPAQ, dos Grupos de Pesquisa “Literatura Portuguesa e
Estudos Interdisciplinares” e “Grupo de Pesquisa em Ensino de Língua Portuguesa,
GRUPELP” e da Produtora Editorial “MCelestiné”. Especificamente, o Grupo de
Pesquisa “Literatura Portuguesa e Estudos Interdisciplinares” tem como uma das metas
principais propiciar o debate acerca do encontro interdisciplinar entre os estudos
literários e outras áreas das ciências, dos saberes e das artes. Já o “Grupo de Pesquisa
em Ensino de Língua Portuguesa, GRUPELP” procura realizar investigações e debates
sobre estratégias didáticas e construção de práticas relacionadas ao ensino de Língua
Portuguesa.
Esta publicação visou registrar e difundir os estudos e os trabalhos realizados
durante o evento, de forma a impulsionar o desenvolvimento das relações entre pesquisa
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e ensino e expandir os intercâmbios entre instituições, pesquisadores, docentes e
discentes. Para tal, este periódico contou com aportes do universo dos Estudos
Linguísticos (Letramentos e Experiências no Ensino de Línguas; Lexicografia,
Fraseologia e Terminologia; Discurso e Constituição Identitária; Estudos Gramaticais) e
do âmbito da Literatura e Estudos Interdisciplinares (Perspectivas epistemológicas de
Ensino de Literatura; Literatura e Filosofia: intersecções; Tópicos de Literatura e Artes
Cênicas; Diálogos de Literatura e Artes Visuais; Relações entre Literatura e História;
Estudos de Literatura e Cinema; Literatura, Teoria e Crítica).
Os Anais do I Simpósio Nacional de Línguas e Literaturas e do I Encontro
Nacional de Literatura e Filosofia estão dispostos em três cadernos. Inicialmente, no
Caderno de Programação é assinalada a distribuição dos cronogramas e das
modalidades de atividades ocorridas no evento. Em seguida, no Caderno de Resumos
são relacionadas as sínteses dos trabalhos apresentados no evento: minicursos, palestra,
lançamento de livros, comunicações orais, mesas-redondas e painéis. Por último, no
Caderno de Artigos tem-se a publicação dos trabalhos completos dos participantes que
disponibilizaram as suas atividades no sistema digital e eletrônico.

Desejamos-lhe uma ótima leitura!

Prof. Me. Marcos Rogério Heck Dorneles
Editor-chefe
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