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04/09 
(terça)

03/09 
(segunda)

Plenária 1: 
A nova gramática 
acadêmica

Ignacio Bosque  
Universidad Complutense 
de Madrid, Espanha

Elvira Narvaja de Arnoux 
Universidad de Buenos 
Aires, Argentina

Debatedor: Xoán Lagares 
Diez 
Universidade Federal 
Fluminense, Brasil

> Auditório do PAF III

Exibição do 
documentário 
Rodolfo Kusch: algunas 
búsquedas, algunos 
encuentros 
(Argentina, 2011, 20 min.). Dir. 
Juan Pablo Berch, Sofia Loviscek 
e Juan Pablo Pérez Rocca

> PAF III

Fórum de 
Pesquisadores da ABH: 
Os estudos hispânicos 
na pós-graduação 
brasileira
> Auditório Nilda Spencer,  
   Conselho Estadual de Cultura 
   (ao lado do Teatro Vila Velha).

13h - 16h

Conferência de 
abertura: 
El teatro ante la 
globalización, o la 
“localización” teatral 
en América Latina.

Profa. Dra. Beatriz Rizk 
(Miami-Dade College, EUA)

> Teatro Vila Velha  
   Sala Principal

Apresentação teatral 
Grand Theatre 
Pão e Circo 
com Carolina Kahro

> Teatro Vila Velha 
   Sala Principal

Coquetel

> Teatro Vila Velha 
   Cabaré dos Novos

18h30 - 19h30

20h - 21h

21h - 23h

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

08h30 - 10h30

Coffee break

Coffee break

Atividade cultural 
Festival Latino-
americano de Teatro 
(FILTE - consultar programação 
dos espetáculos em 
www.filte.com.br/2012/)

10h30 - 11h

11h - 12h30

13h - 14h

14h - 16h

16h - 16h30

19h

16h30 - 18h30
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06/09 
(quinta)

05/09 
(quarta)

Conferência: 
Interculturalidade 
e América Latina

Shirley Campbell Barr  
Escritora e antropóloga, 
Costa Rica

Debatedor: Carlos Bonfim 
Universidade Federal 
da Bahia, Brasil

> Auditório do PAF III

Plenária 2: 
Literaturas em diálogo

Ana Pizarro  
Universidad de 
Santiago de Chile

David Arrigucci Jr. 
Universidade de São 
Paulo, Brasil

Debatedora: Marcia 
Paraquett 
Universidade Federal 
da Bahia, Brasil 

> Auditório do PAF III

Exibição do 
documentário 
Welcome a Tumaco 
(Colômbia, 2005, 24 min.) 
Dir. Natalia Rueda e 
Ángela Ramirez

> PAF III

Exibição do 
documentário 
El arenal  
(Chile, 2008, 54 min.). 
Dir. Sebastián Sepúlveda.

> PAF III

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

Comunicações

> PAF III/UFBA

Lançamentos

> PAF III/UFBA

Assembleia da ABH 
(apenas para sócios da ABH)

> PAF III/UFBA

Latitudes Latinas: 
música e cultura latino-
americana, exposição 
comemorativa dos cinco 
anos de atividades

> PAF III – Sala de 
videoconferências/UFBA

08h30 - 10h30 08h30 - 10h30

Coffee breakCoffee break

Coffee breakCoffee break

Confraternização 
de encerramento

10h30 - 11h10h30 - 11h

11h - 12h3011h - 12h30

13h - 14h13h - 14h

14h - 16h14h - 16h

16h - 16h3016h - 16h30

16h30 - 18h3016h - 17h

17h
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Fórum de pesquisadores da Associação Brasileira de 
Hispanistas: os estudos hispânicos na pós-graduação 
brasileira.

A proposta deste fórum é realizar uma primeira experiên-
cia de estabelecer um espaço de intercâmbio coletivo de 
informação e discussão de perspectivas. Precisamente 
por ser o primeiro, propomos que tenha um caráter 
introdutório, visando a que experiências em futuros 
congressos, caso seus organizadores desejem assumi-las, 
ganhem especificidade segundo os interesses dos 
participantes.

Há doze anos foi fundada a ABH e tiveram início os con-
gressos promovidos por esta associação. Sem dúvida, o 
âmbito da pesquisa brasileira em estudos hispânicos tem 
crescido e se diversificado enormemente. As mudanças 
têm sido velozes, impulsionadas pela expansão do 
ensino superior e particularmente pela demanda de 
habilitações em Espanhol nas IES públicas. Muitos 
novos pesquisadores não conheceram etapas anteriores, 
e os que vêm dessas etapas também precisam observar 
o novo panorama. Por outra parte, os modos de inser-
ção de nossos estudos na pós-graduação incluem uma 
diversidade de formas não sempre conhecida pelos 
pesquisadores.

Foram planejadas para este Fórum, então, duas sessões 
temáticas, a primeira delas com um caráter mais informa-
tivo e a segunda, mais voltada para o debate:

1. Experiências de diversificação (13h a 14h15)

Haverá duas apresentações de 20 minutos:

Cooperação internacional para a pós-graduação. 
Lívia Maria de Freitas Reis (UFF) 

Pós-graduação Interdisciplinar. 
Paulo Cesar Míguez de Oliveira Programa Multidisciplinar 
de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (UFBA).

14h15m a 14h30m - Intervalo

2. Panorama atual da pesquisa (14h30m a 16h):

Considerando os três campos que tradicionalmente con-
centraram a maior parte da nossa atuação – isto é, Língua 
Espanhola, Literatura Espanhola e Literatura Hispano-
Americana – promoveremos, a partir do que mostra o 
próprio Congresso como panorama, uma reflexão sobre 
tendências atuais, no Brasil, para os estudos em cada 
área. Haverá, para tanto, informes iniciais de 10 a 15 
minutos. Os convidados para os informes são os colegas 
Neide Maia González (USP) para Língua Espanhola, Maria 
Augusta Vieira (USP) para Literatura Espanhola e Alfredo 
Cordiviola (UFPE) para Literatura Hispano-Americana. 
Após os informes, segundo os participantes preferirem, a 
discussão pode ser conjunta ou separada por áreas.

Fórum de pesquisadores 
da ABH
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Sessões de 
Comunicações

Sessão de Comunicações I

Sala 1: Cinema, literatura e sociedade

Antón Castro Míguez – UFSCar (coord.): “Simulações e 
simulacros em La mala educación – homossexualidade 
e afetividade na contemporaneidade”.

Rodrigo Santos de Oliveira – PG-UFMG: “O escritor 
segundo Pedro Almodóvar”.

Santiago de Pablo Contreras – Univ. del País Vasco, 
Espanha: “El cine brasileño y España: El caso de Carlota 
Joaquina, princesa do Brasil (1994)”.

Cristina Bongestab - UEPB: “Polifonia, intertextualidade 
e melancolia em Elisa, vida mía, filme (1977) e Romance 
(2004), de Carlos Saura”.

Sala 2: Questões de léxico e fraseologia

Maria da Graça Carvalho do Amaral – FURG (coord.): 
“A aquisição do léxico na aprendizagem do espanhol 
como língua estrangeira numa perspectiva ecológica”.

Iranildes Almeida de Oliveira Lima – PG-Univ. de Alcalá, 
Espanha: “Marcadores del discurso: tratamiento lexi-
cográfico”.

José Mauricio da Conceição Rocha – PG-USP: “Quemar 
las naves: por uma análise do Diccionario de Ameri-
canismos da Asociación de Academias de la Lengua 
Española”.

Glauber Lima Moreira: - UFPI: “Enseñanza de lengua 
española y diccionarios: reflexiones para su uso en el 
aula”.

Luana Ferreira Rodrigues – PG-UFBA: “Considerações 
sobre a importância da carga cultural compartilhada 
de unidades fraseológicas no ensino/aprendizagem 
intercultural de espanhol como língua estrangeira”.

Sala 3: Comunicação coordenada: Livros didáticos em 
foco: políticas públicas, leitura e pluralidade cultural.

Luciana Maria Almeida de Freitas – UFF (coord.)

Renato Pazos Vazquez - CTUR/UFRRJ - PGUFRJ: 
“Edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
2011: para que e para quem?”

Raabe Costa Alves Oliveira - IFRJ: “A trajetória dos 
manuais do professor de ELE no Brasil”.

Os resumos das comunicações estão disponíveis no site 
da ABH – www.hispanistas.org.br - e no blog do evento – 
www.congressoabh2012.blogspot.com

04/09 (terça)  |  08h30 às 10h30
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Bruna Maria Silva Silvério: - PG-UFF: “O tema trans-
versal da Pluralidade Cultural e sua reconfiguração nos 
LDs de língua espanhola”.

Diego da Silva Vargas PG-UFRJ: “O trabalho com o 
plano inferencial de leitura em livros didáticos de 
Espanhol-LE”.

Sala 4: Comunicação coordenada: A formação do 
professor de espanhol no Estado de São Paulo: projetos 
em desenvolvimento

Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho – UNESP 
(coord.) / Rozana Aparecida Lopes Messias - UNESP: 
“Percorrendo a trajetória da formação inicial do 
professor de E/LE”.

Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons - USP: 
“Formação inicial do professor de espanhol no/para o 
contexto virtual: articulações entre ensino e pesquisa”.

Rosa Yokota - UFSCar: “O que dizem os (ex) estudantes 
de um curso de licenciatura em letras-espanhol?”

Sala 5: Marcadores discursivos

Romilda Mochiuti – UNICAMP (coord.): “Uso de MDs 
na interlíngua de brasileiros aprendizes do espanhol 
como língua estrangeira”.

Ivani Cristina Silva Fernandes - UFSM: “Los marcadores 
discursivos en español a partir de la Língüística de la 
Enunciación: una perspectiva en los estudios de E.L.E.”

Antonio Messias Nogueira da Silva - UFPA: 
“Polifuncionalidad de los marcadores del discurso y 
enseñanza del ELE”.

Flávia Colen Meniconi – PG-UFAL: “Producción escrita 
en Lengua Española: una investigación- acción sobre el 
uso de estrategias retóricas y operadoras del discurso 
en las asignaturas introductorias”.

Sala 6: Construções subordinadas e efeitos de sentido

Luizete Guimarães Barros – UFSC (coord.): “Tiempo 
verbal y discurso indirecto: diferentes abordajes”

Diogo Moreno Pereira Carvalho – PG-UFMS / IFMS: 
“Língua espanhola: a sintaxe de períodos compostos 
sob o olhar funcionalista”.

Bruna Macedo de Oliveira – PG-USP: “Subordinadas 
temporais e finais em português e espanhol: questões 
de contraste e efeitos para a tradução”.

Lorena Mariel Menón – PG-USP: “La expresión de la 
contrafactualidad en español: ¿diferentes variantes, 
diferentes interpretaciones?”

Sala 7: Comunicação coordenada: Abordajes críticos a la 
obra de la escritora argentina María Rosa Lojo I

Marcela Crespo Buiturón – Univ. Del  Salvador, 
Argentina (coord.): “María Rosa Lojo: Una escritora de 
los bordes”.
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Isis Milreu - UFCG / PG-UNESP: “Un niño grande: a 
ficcionalização de Jorge Luis Borges em Las libres del 
Sur (2004)”.

Sonia Jostic - Univ. Del  Salvador, Argentina: 
“Genealogías imposibles: variaciones de un relato 
fundante”.

Fernanda Aparecida Ribeiro - UNIFAL: “La literatura 
argentina revisitada: el mito de La Cautiva en un 
cuento de María Rosa Lojo”.

Sala 8: Questões de representação de identidade na 
literatura

Luciene Almeida de Azevedo – UFBA (coord.): 
“Um copypaste de si mesmo: Mario Bellatin”.

Ana Cecilia Olmos - USP: “Literaturas en tránsito”.

Mélanie Létocart Araujo - UFS: “O différend indígena 
na narrativa do subcomandante Marcos”.

Raquel Cardoso de Faria e Custódio PG-UFSC: “Las vi-
das que gritan desde la tumba viva”.

Sala 9: Diálogos entre Brasil e Hispano-América I

Mara Gonzalez Bezerra – PGET-UFSC (coord.): “Aire 
de las Colinas, Cartas a Clara. Cartas pessoais de Juan 
Rulfo”.

Valéria Daiane Soares Rodrigues PG-UNIMONTES: 
“Drummond e Neruda: poesia em meio ao caos. Uma 
leitura dos poemas ‘Carta a Stalingrado’ de Carlos 
Drummond de Andrade e ‘Nuevo Canto de Amor a 
Stalingrado’ de Pablo Neruda”.

Iris Anita Fabián Ramírez PG-UERR: “Literaturas 
Hispánica y Brasileña, vigentes en el siglo XXI, Ciro 
Alegría Bazán (Perú) – Graciliano Ramos (Brasil)”.

Karen Alejandra Calvo Díaz PG-Univ. De Costa Rica: 
“De tabúes y terrores: Costa Rica y Brasil o dos 
modalidades de la literatura gótico-fantástica en 
Latinoamérica”.

Sala 10: Reformulações do Quixote

Silvia Cobelo PG-USP (coord.) / co-autoria: Giselle 
Cristina Gonçalves Migliari: “Conhecendo Urganda”

John Lionel O’Kuinghttons Rodríguez PG-USP: 
“Religión y alegoría en las narraciones intercaladas del 
Quijote de Avellaneda”.

Valéria da Silva Moraes PG-USP: “Entre dois Quixotes: 
Cervantes e Avellaneda às voltas com o cômico”.

Eleni Nogueira dos Santos PG-USP: ”O discurso de 
Fama em El cerco de Numancia, de Cervantes, e nas 
adaptações de Rafael Alberti”.

Sala 11: Questões bélicas na América Latina

Jorge Hernán Yerro – UFBA (coord.): “A ficção argentina 
traduz a Guerra das Malvinas”.

Juan Pablo Martín Rodrigues - UFPE: “Abreu e Lima: un 
libertador brasileño al servicio del ideal bolivariano”.
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Larissa Fostinone Lecoselli – PG-USP: “Mito da inocên-
cia? Notas sobre um ensaio de Gusmán e um romance 
de Moyano.”

Diogo de Hollanda Cavalcanti – PG-UFRJ: “História, 
memória e ficção em Juan Gabriel Vásquez”.

Sala 12: Reflexões sobre estética narrativa

Rafael Gutiérrez Giraldo – USP (coord.): “Hacia el fondo 
de sí mismos: los diarios de viaje de Rafael Argullol y 
Sergio Pitol”.

María del Carmen González de León – IP Artigas, 
Uruguai: “El caballo perdido de Felisberto Hernández, 
o el hallazgo de una estética”.

Aleyda Gutiérrez Mavesoy – PG-USP: “Relación 
autor-personaje en La última escala del Tramp 
Steamer de Álvaro Mutis”.

Cristina Vasconcelos Machado – PG-UFJF: “A arte 
de narrar em Las tinieblas de tu memoria negra de 
Donato Ndongo-Bidyogo”.

Regina Kohlrausch – PUC-RS: “A ficcionalização da 
teoría, da crítica e do processo de criação literárias em 
La saga\fuga de J.B, de Gonzalo Torrente Ballester”.

Sala 13: Comunicação coordenada: Dalí, Salvador: de la 
literatura, del cine y de la paranoia crítica

Ruben Daniel Méndez Castiglioni - UFRGS (coord.): 
“Dalí y su contribución al surrealismo: el cine”.

Janaína de Azevedo Baladão PG-UFRGS / Maria Otí-
lia Borba de Azevedo – PUC-RS: “La face fulgente de 
Rostros ocultos, de Salvador Dalí”.

Robert Ponge - UFRGS: “A teoria da paranoia crítica de 
Salvador Dalí: o ponto de vista de André Breton”.

Sala 14: EAD e outras modalidades de ensino

Iandra Maria Weirich da Silva Coelho – IF-AM (coord.)/ 
Jorgelina Tallei – UNIT / CEET-MG: “La función docente 
en la Carrera de Letras Portugués Español en EAD”.

Marcio Roberto Almeida Pina – PG-Univ. De Rosario, 
Argentina: “El sordo en la clase de Lengua Española 
como lengua extranjera (E/LE): un desafío para mae-
stros”.

Kélvya Freitas Abreu – UFC / Sara de Paula Lima - UFC: 
“A evasão em um curso de Letras Espanhol a distância”.

Lorena Cynthia Muzzicato – UTN, Argentina: “El mé-
todo de estudio de casos y el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa del alumno de ELE”.
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Sessão de Comunicações II

Sala 1: Fonética e Prosódia

Elena Ortiz Preuss – UFG (coord.): “O papel da atenção 
no desenvolvimento da produção oral em espanhol 
como L2/LE”.

Maria Sílvia Rodrigues Alves - UNIFRAN: “As nasais 
em português e em espanhol: aspectos fonéticos 
comparativos”.

Carolina Gomes da Silva PG-UFRJ: “Análise prosódica 
e pragmática de enunciados interrogativos totais em 
conversas coloquiais telefônicas em variedades do es-
panhol argentino, chileno, andaluz e galego”.

Cristina do Sacramento Cardoso de Freitas – PG-UFRJ: 
“A destreza oral e sua importância para a formação de 
falantes de espanhol como língua estrangeira”.

Sala 2: Cinema, história e literatura

Ester Myriam Rojas Osorio - UNESP (coord.): “Diálogo 
com o romance ‘El Baile de la Victoria’ de Skármeta”.

Rita de Cássia M. Diogo - UERJ: “A ‘consciência 
desiludida frente ao subdesenvolvimento’: uma 
aproximação à literatura e ao cinema chilenos atuais”.

Wolfgang Bongers – PUC-Chile: “Vicente Huidobro y 
el cine”.

Gloria Julieta Zarco – PG-Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Itália: “Estrategias discursivas en las represen-
taciones cinematográficas de los centros clandestinos 
de detención en Argentina. A propósito de La noche 
de los lápices (1986); Garage Olimpo (1999, Bechis) y 
Crónica de una fuga (2006, Caetano, Stagnaro)”.

Sala 3: Materiais didáticos

Ana Célia Clementino Moura - UFC (coord.) / Letícia 
Joaquina de Castro Rodrigues Souza e Souza - UFC: 
“La potencialidad de los materiales lúdicos como 
protocolo de observación para el reconocimiento de 
géneros textuales escritos en español”.

Ana Célia Santos dos Anjos PG-Univ. de Alcalá, 
Espanha / Roberto Matos Pereira - PG-Univ. de Alcalá, 
Espanha / Aline Silva Gomes – PG-UNEB:
“O componente pragmático em livro didático de es-
panhol utilizado em escolas públicas brasileiras”.

Lívia Tosta dos Santos - PG-UEFS: “Marcadores 
conversacionales en los manuales de español para 
brasileños”.

Rachel Monnier Ferreira – PG-UFRJ: “Lendo ou 
decodificando? Uma análise de questões de 
compreensão textual a partir de Histórias em 
Quadrinhos (HQs)”.

04/09 (terça)  |  14h às 16h
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Sala 4: Comunicação coordenada: Cenários de 
formação e trabalho do professor de E/LE: políticas e 
práticas discursivas institucionais

Del Carmen Daher – UFF (coord.): “Questões de 
seleção: políticas institucionais e concursos para pro-
fessor de E/LE”.

Luciana Maria Almeida de Freitas - UFF: “Cursos livres 
e Educação Básica: algumas reflexões político-educa-
tivas”.

Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna - UERJ: “Ementas 
e programas como práticas discursivas institucionais 
de formação do professor de E/LE”.

Claudia Estevam Costa - PG-UFRJ: “Políticas linguísticas 
e práticas discursivas no ensino de línguas do Colégio 
Pedro II”.

Sala 5: Discurso Jornalístico 

Nadja Paulino Pessoa Prata – UFC (coord.):
“A Evidencialidade em textos jornalísticos: uma análise 
funcionalista em espanhol”.

Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques - 
UNIPAMPA: “A fronteira entre o formal e o coloquial 
no gênero discursivo entrevista”.

Felipe Diogo de Oliveira – PG-UFRJ: “Sintagmas 
nominais complexos nos gêneros jornalísticos: uma 
abordagem comparada entre artigos de opinião e 
notícias”.

Martín Ernesto Russo – PG-USP: “A Narração do 
Gol no futebol do Brasil e da Argentina: Algumas 
características do Enunciador ‘Locutor-Profissional’ 
e do Enunciador ‘Locutor-Torcedor’ dentro desse 
recorte”.

Sala 6: Sintaxe e formas verbais

Viviane Conceição Antunes Lima - UFRRJ (coord.): 
“Casos de reinterpretação dativa na área geoletal 
mexicana”.

Antonia Esther Minguell – Univ. Nacional de Córdoba, 
Argentina: “Predicación y Aktionsart: Los Predicados 
secundarios de los Objetos”.

Iandra Maria Weirich da Silva Coelho – IF-AM: “El uso 
de los modos indicativo/subjuntivo con tres verbos del 
español: creer, pensar y saber”.

Carlos Felipe da Conceição Pinto - UNIT: “O preenchi-
mento da posição pré-verbal por complementos ver-
bais e a noção de operador na história do espanhol”.

Sala 7: Construção de poéticas

Graciela Foglia – UNIFESP (coord.): “Cuando los juegos 
de la imaginación son imposibles”.

Paulo César Thomaz - UnB: “Vestigios de lo literario y 
campo de teorización de la escritura: la poética nar-
rativa de Sergio Chejfec”.
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Wellington Ricardo Fioruci – UTPR - Pato Branco: 
“Literatura e sociedade no entre-lugar do discurso 
pós-moderno: Respiración Artificial e Em liberdade”.

Lívia Santos de Souza – PG-UFRJ: “A novíssima nar-
rativa argentina: Reestruturação do campo literário e 
antologias de conto”.

Sala 8: Literatura espanhola de pós-guerra

Raquel Macciuci – Univ. De La Plata, Argentina: “De la 
prensa periódica a la novela. Cara y ceca o del otro lado 
del espejo. Manuel Vicent y Benjamín Prado.

Comunicação coordenada: Linearidade e ruptura: 
leituras da guerra e da pós-guerra civil espanhola

Magnólia Brasil B. Nascimento – UFF (coord.), Ivan 
Rodrigues Martin - UNIFESP: “Angústia e distopia: a 
Guerra Civil Espanhola em Saga, de Érico Veríssimo”.

Margareth Santos - USP: “Usos amorosos do 
franquismo ou uma nota de rodapé num poema de 
Angel González”.

Angela dos Santos - FATEC: “Calle Mayor e Señorita de 
Trevélez sob a ditadura franquista”.

Sala 9: Violência e ditaduras na literatura

Juan David González Betancur - PG-UFBA (coord.): 
“Una identidad para los apátridas. Identidad y exilio en 
dos novelas históricas latinoamericanas”.

Antonia Claudene de Lima Santos PG-UFRJ: “Peru: 
uma nação fragmentada”.

Carlos Ferrer Plaza – AECID-UNESP: “La representación 
del poder dictatorial en Muertes de perro 
de Francisco Ayala y Maten al león de Jorge 
Ibargüengoitia”.

María Isabel Andrés Llamero – PG-Univ. de Salaman-
ca, Espanha: “Epitalamio del Prieto Trinidad y Cambio 
de Armas, dos mundos ficcionales tras las dictaduras 
argentina y española”.

Sala 10: Teatro espanhol: temas e leituras

Liège Rinaldi de Assis Pacheco - GRISO / ISAT (coord.): 
“O conceito da honra no Século de Ouro e seu uso 
como mola dramática em El pintor de su deshonra, de 
Calderón de la Barca”.

Ana Aparecida Teixeira da Cruz – PG-USP: “Loucura de 
amor na obra Los locos de Valencia, de Lope de Vega”.

Larissa Daiane Pujol Corsino dos Santos – PG-UFRGS: 
“A caricata valentia e o enredo ‘casi como fue’: uma 
análise da releitura ‘Don Juan Tenório’, de Chespirito”.

Sala 11: Diálogos entre Brasil e Hispano-América II

Weslei Roberto Cândido  - UEM (coord.): “El Brasil In-
telectual, de García Mérou, una mirada argentina sobre 
la formación de la literatura brasileña”.

Victoria Saramago Pádua – PG- Stanford University, 
E.U.: “Do Orinoco a São Paulo: Canaima e Macunaíma”.
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María Luisa Lobato – Univ. de Burgos, Espanha: 
“Historias de valentía y honra: de la jácara poética 
española del siglo XVII al folleto nordestino brasileño 
del siglo XX”.

Livia Reis - UFF: Testemunhos, ensaios e identidade 
latino americana em Sangue Latino. 

Sala 12: Deslocamentos identitários 

Damaris Pereira Santana Lima - PG-UNESP (coord..): 
“História, memória e ficção em Yo el Supremo e em 
Hijo de Hombre de Roa Bastos”.

Rosana Guardalá – Univ. Nacional de Rosario, 
Argentina: “Una lectura espacial de Armonía Somers”.

Comunicação coordenada: Outras hispanidades 
em movimento: discursos identitários, alteridade e 
fronteira na contemporaneidade literária americana.

Amarino Oliveira de Queiroz - UFRN: “A hispanidade 
disposta em paralelo: vozes literárias contemporâneas 
dos povos originários das Américas”.

Jennifer Sarah Cooper – PG-UFRN: “Affronting las 
Fronteras: Literaturas Spanglish/Espanglis nos Estados 
Unidos da América”. 

Sala 13: Comunicação coordenada: Abordajes críticos a 
la obra de la escritora argentina María Rosa Lojo II

Antonio Roberto Esteves – UNESP (coord.): “En busca 
del Paraíso: la representación de los germánicos en la 
obra de María Rosa Lojo”.

Gracielle Marques - UNIR: “Corpo e espaço: reescri-
tas da história em Finisterre, de María Rosa Lojo e 
Desmundo, de Ana Miranda”.

Luciana Carneiro Hernandes – UTFPR-CP: “Tecidos e 
tessituras: representação do feminino em El Alférez y 
la Provisora e Tatuajes en el cielo y en la tierra, de María 
Rosa Lojo”.

Enzo Cárcano – Univ. del Salvador, Argentina: 
“Buscando el modo: mujer, palabra e identidad en Las 
libres del Sur, de María Rosa Lojo, e Irse de casa, de 
Carmen Martín Gaite”.

Sala 14: Tecnologias no ensino

Greice da Silva Castela - UNIOESTE: “Análise de sites 
voltados para ensino e aprendizagem de Espanhol 
como Língua Estrangeira”.

Comunicação coordenada: Reflexões sobre o uso da 
tecnologia no ensino de espanhol na educação básica, 
no ensino superior e na formação de professores

Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons – USP (coord.): 
“Aprender e ensinar com tecnologias: desafios na 
formação do professor de espanhol no/para o 
contexto virtual”.

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira - UNIFESP: 
“Projetos com o uso das TIC no ensino de E/LE 
na educação básica: transposição, adaptação ou 
(re)criação?”

Raquel La Corte dos Santos - UFS: “Ensino superior e 
aprendizagem de espanhol no cenário da cibercultura”.
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Sessão de Comunicações III

Sala 1: Mundo colonial e ópera

Alfredo Cordiviola – UFPE  (coord.): “Una isla 
conjetural: la Atlántida según los cronistas coloniales 
del siglo XVI”.

Karine da Rocha Oliveira – PG-UFPE: “Falar com Deus: 
estratégias de legitimação da mística feminina na 
América Hispânica colonial”.

Robson dos Santos Leitão – PG-UFF: “Cortés, 
Guatemotzin e Atzimba: da Conquista à ópera 
nacional mexicana”.

Rubén Dellarciprete – Univ. de La Plata, Argentina: 
“Lin Calel, dos versiones contrapuestas: el poema épico 
de Eduardo L. Holmberg y la ópera de Víctor Mercante 
y Arnaldo D’Espósito”.

Sala 2: O espanhol em produções de brasileiros

Egisvanda Isys de Almeida Sandes – FATEC (coord.): 
“Los sonidos nasales de la lengua española y la 
percepción y producción de estudiantes brasileños de 
ELE”.

Fabricio Paiva Mota – PG-UFRR / Eliabe dos Santos 
Procópio - UFC: “Evaluación de la textualidad en 
producciones textuales de alumnos del Letras/ 
Español (IFRR)”

Valdecy de Oliveira - UFC: “A transitividade em 
narrativas escritas por alunos brasileiros aprendizes de 
espanhol”.

Rosimeire da Silva – Colégio Bandeirantes: “Marcas del 
portugués de Brasil. El uso de los adjetivos posesivos 
en producciones de estudiantes brasileños”.

Sala 3: Comunicação coordenada: Novas práticas no 
ensino de espanhol

Eduardo Tadeu Roque Amaral – UFMG (coord.): “As 
propostas de ensino da variação linguística nos livros 
do PNLD 2012-EM”.

Daniel Mazzaro Vilar de Almeida - UFV: “O tratamento 
dos conectores nas coleções de língua espan-
hola aprovadas no PNLD: uma questão textual ou 
discursiva?”

Elizabeth Guzzo de Almeida - UFMG: “Um projeto 
colaborativo on-line e comunidades de prática na 
formação inicial de professoras de espanhol”.

Janaína Aguiar Mendes Galvão - UFTM: “Alternativas 
metodológicas selecionadas pelo PNLD: um retrato do 
espanhol no Brasil”

Sala 4: Comunicação coordenada: O desafio de formar 
professores de espanhol para a educação básica

Marcia Paraquett – UFBA (coord.): “O papel da universi-
dade na implantação do espanhol no Estado da Bahia”.

04/09 (terça)  |  16h30 às 18h30
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Juan Facundo Sarmiento PG-UFBA: “O uso de Histórias 
em Quadrinhos como instrumento para a formação 
intercultural do professor de espanhol”.

Luciana Vieira Mariano - UNEB: “A formação do 
professor de espanhol da Bahia e as variantes culturais 
hispano-americanas”.

Doris Cristina Vicente da Silva Matos - UFS:
“A autonomia do professor intercultural em formação 
e o seu material didático”.

Sala 5: Música e discurso

Adrián Pablo Fanjul – USP (coord.): “Topografías del 
artista y desestabilización enunciativa en el rock de Ar-
gentina”.

Thiago José Moraes Carvalhal PG-UFRJ: “Quando as 
luzes se acendem: a cumbia sob os holofotes, em 
‘Noites vazias’ de Cucurto”.

Andreia dos Santos Menezes - PG-USP/ESPM:
“Quando de canção se trata: letra, música e 
performance”.

Thais Marçal Passos Sarmento - PG-USP:
“(Re)Construção de Chico Buarque: Analisando a 
tradução do português para o espanhol em canções de 
protesto”.

Sala 6: Comunicação coordenada: Espanhol e Português 
Brasileiro, línguas inversamente assimétricas

Neide Therezinha Maia González – USP (coord.): 
“Espanhol e Português Brasileiro, línguas inversamente 
assimétricas: retomada e releituras”.

Adriana Martins Simões – PG-USP: “A variação na 
realização do objeto pronominal acusativo no 
espanhol: um estudo inicial”.

Silvia Etel Gutiérrez Bottaro - UNIFESP:
“El comportamiento del sujeto pronominal en el 
portugués uruguayo (PU): un ejemplo de cambio 
lingüístico en curso”.

Rosa Yokota - UFSCar: “O pronome tônico na produção 
não nativa de brasileiros falando espanhol e de argen-
tinos falando português”.

Sala 7: Leituras de Saer

Antonio Marcos Pereira  - UFBA (coord.): “As três vidas 
de Juan José Saer”.

Cristiane Checchia – PG-USP: “’A presença indetermi-
nada de uma vida’ – literatura, política e violência em 
Juan José Saer”

Eduardo Fava Rubio – PG-USP: “Juan José Saer: reali-
dade, representação e ficção na perspectiva de gênero”.

Raquel Alves Mota PG-UFMG: “O horizonte filosófico 
do espaço de La Grande de Juan José Saer”.
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Sala 8: Deslocamentos culturais e espaciais

Elena C. Palmero González – UFRJ (coord.):
“Heterotopias de función compensatoria en la litera-
tura hispano-canadiense contemporánea”.

Ary Pimentel - UFRJ: “Rompiendo fronteras de la 
ciudad y de la nación: representaciones de sujetos 
que se mueven entre ‘islas urbanas’ de Sergio Olguín y 
Cristian Alarcón.” 

Cristina Beatriz Fernández – Univ. Nacional de Mar del 
Plata, Argentina: “Viaje al centro de la modernización: 
las ciudades estadounidenses en las crónicas de Justo 
Sierra”.

Mario René Rodríguez Torres – PG-UFRJ: “Las teorías 
salvajes: de la modernidad sólida al capitalismo nerd”.

Sala 9: Diálogos entre Brasil e Hispano-América III

Juliana Santini – UNESP (coord.): “Lugares, espaços, 
memória: sobre as narrativas de Juan Rulfo e Reni Adri-
ano”.

Bairon Oswaldo Vélez Escallón – PG-UFSC: “’Páramo’: 
Guimarães Rosa e a sua declaração de Bogotá”.

Dionisio Márquez Arreaza – PG-UFRJ: “O ‘outro’ 
republicano no romance realista-naturalista hispano e 
luso-americano”.

Cristiano Rodrigues Batista – PG-UFMG: “Bernardo 
Carvalho, Borges e as poéticas do artifício”.

Mônica Gomes da Silva – PG-UFF: “Expresso, logo 
existo: linguagem e constituição do indivíduo em 
Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías e 
Budapeste de Chico Buarque”.

Sala 10: O universo feminino em Don Quixote

Célia Navarro Flores – UFS (coord.): “De Dulcinéia a 
Heliana: perspectivismo e metaficção”.

Mariana Barone Beauchamps – PG-USP: “Idéias de 
Juan Luis Vives na composição da personagem cervan-
tina: a Duquesa”.

María de los Ángeles González Briz – PG-UDeLaR, 
Uruguai: “De Marcela a Leandra: amor y antojo, libertad 
y destino en las mujeres del primer Quijote”.

Sala 11: Literatura e conflito político

Elda Firmo Braga – UEPB (coord.): “Reflexos de tensões 
político-sociais da Argentina decimonômica em ‘El 
Matadero’”.

Mercedes R. P. Cavalcanti - UFPB: “Literatura y Revolu-
ción : cotejando una novela de Garro”.

Sebastián Gastón Basualdo – IES Mariano Acosta, 
Argentina: “El concepto de lo heroico en la ficción 
sobre la guerra de Malvinas”.

Phelipe de Lima Cerdeira - UTP: “La luz de Cristina 
Bajo que ha tocado la historia y la memoria cordobesa. 
Una lectura desde la obra Como vivido cien veces”.
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Sala 12: Perspectivas autorais frente à Guerra Civil 
Espanhola

Luciana Montemezzo – UFSM (coord.): “Miguel 
Hernández, dramaturgo: hacia la traducción de Teatro 
de Guerra”.

Gisele Aparecida da Costa Silva – PG-USP: “Literatu-
ra, Memória e História – A Guerra Civil Espanhola do 
grupo Guerrillas del Teatro”.

Sebastião Ferreira Leste – PG-UFMG: “’Zonas de 
penumbra’ e ‘vacios’: ficção e História em Manuel Rivas.

Vanessa Lavrador – PG-USP: “Olhares desde o exílio: 
El Adefesio entre o clássico e o moderno”.

Sala 13: Violência como narrativa

Rosane Maria Cardoso – UNIVATES / UNISC-RS 
(coord.): “Sobre o não esquecer: Violência e subjetivi-
dade em La hora azul, de Alonso Cueto”.

Alexander Castillo Morales – PG-Inst. Caro y Cuervo, 
Colombia: “Reflexión crítica sobre la literatura sicar-
esca en La virgen de los sicarios (1993) y Rosario Tijeras 
(1999)”.

Carla Dameane Pereira de Souza – PG-UFMG:
“O testemunho colaborativo em Chungui violencia y 
trazos de memoria (2009) de Edilberto Jiménez: de-
senhando a memória coletiva”.

Sala 14: Uso de tecnologias: Laboratório de Espanhol 
Virtual

Valéria Jane Siqueira Loureiro - UFS: “O gênero textual 
digital blog: o diário virtual eletrônico na aquisição de 
E/LE”.

Comunicação coordenada: Laboratório de Espanhol 
Virtual: pesquisas relacionadas ao ensino de espanhol 
mediado pelas tecnologias da informação e comuni-
cação

Cristina de Souza Vergnano-Junger – UERJ (coord.): 
“A leitura de professores de espanhol, formadores de 
leitores, mediada por computador”.

Rita de Cássia Rodrigues Oliveira – PG-UFRJ:
“Reflexões sobre o m-learning no ensino de E/LE ou 
‘Que espanhol aprendo por SMS’?”

Viviane da Silva Santos PG-UERJ: “Leitura na internet: 
a leitura literária no espaço virtual”.
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Sessão de Comunicações IV

Sala 1: Fronteiras, contato e integração

Valter de Almeida Freitas - Unisc (coord.):
“Os trabalhadores e o impasse do MERCOSUR social”.

José Mauricio da Conceição Rocha – PG-USP: “Praça 
Kantuta: espaço de contato, espaço de memória”.

Emanuele Bitencourt Neves Camani – PG-UFSM: 
“HISPANO-RIO-PLATENSE: como os espanholismos 
estão constituídos no linguajar sul-rio-grandense con-
forme Laytano (1981)”.

Luciana Pitwak Machado Silva Prates - UNIR:
“Multiculturalismo e o ensino da língua espanhola na 
fronteira Brasil-Bolívia”.

Sala 2: Tradução: problemas teóricos e identidades

Laura Masello _ UdelaR, Uruguai (coord.): “Traducir 
desde el Sur: márgenes y relaciones de poder”.

Cristina do Sacramento Cardôso de Freitas - UESC: 
“Os discursos da tradução e a tradução do discurso: 
uma pesquisa introspectiva”.

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra - UFPR: “Traduções 
do Brasil na narrativa espanhola contemporânea”.

Mariana Ferreira Ruas – CEFET-MG: “Estratégias de 
tradução de marcas identitárias nas legendas do filme 
Uma onda no ar”.

Sala 3: Palavra e Imagem

Miriam Viviana Gárate – UNICAMP (coord.): “Evidenciar 
el juego de la pantalla, escamotear el juego de la letra”.

Jozefh Fernando Soares Queiroz - UEPB: “Aspectos 
urbanos y culturales en narrativas gráficas argentinas”.

Bárbara Zocal da Silva PG-USP: “As traduções dos 
quadrinhos de Mafalda, de Quino, sob um olhar 
discursivo”.

Julio Prieto - Universität Potsdam, Alemanha: “Visio-
nes de la escritura: intermedialidad y teoría cultural en 
Jorge Eduardo Eielson”.

Sala 4: Estudos descritivos do espanhol

Mailson dos Santos Lopes – PG-UFBA: “O uso do pro-
nome relativo possessivo cuyo em língua espanhola: 
considerações descritivo-analíticas”.

Comunicação coordenada: O espanhol como objeto 
de estudo: descrevendo a língua que ensinamos

Maristela da Silva Pinto – UFRRJ (coord.) / Carolina 
Gomes da Silva (PG-UFRJ) / Priscila Ferreira de 
Sá (PG-UFRJ): “Pedidos de informação e pedidos de 
ação em português do Brasil e em espanhol Europeu: 
um estudo entonacional de produção e percepção”.

Magda Batista de Sant’Anna – PG-UFF: “Quedar 
espantado o Espantarse? Percurso diacrônico das 
construções de mudança de estado no espanhol”.

05/09 (quarta)  |  8h30 às 10h30
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Paulo Antonio Pinheiro Correa - UFF: “Construções 
passivas e tópicos em textos jornalísticos no PB e no 
espanhol da Argentina”.

Sala 5: Discurso político

Flavia Braga Krauss de Vilhena – UNEMAT (coord.): 
“Sobre a negação do discurso cartonero como uma 
aposta rumo a outros sentidos”.

Adriana Yamile Suárez Reina – Instituto Caro y 
Cuervo, Colômbia / Jorge Camilo Ramírez Rodríguez 
– Corporación Universitária, Colômbia: “¿BACRIM O 
PARAMILITARISMO? Análisis de la concepción de 
paramilitarismo en Colombia en el período 2002-
2006 a través de la prensa escrita”.

Viviana Drivet – PG-UBA: “Entre cóndores y murciélagos. 
La propaganda montonera en Brasil”.

Sala 6: Comunicação coordenada: O trabalho de en-
sino de E/LE: discussões sobre a formação e a prática 
docentes

Talita Barreto – UFF  (coord.): “A formação profissional 
nos Cursos de Letras”.

Alice Moraes Rego de Souza  - PG-UERJ: “Ensino de 
E/LE e inclusão: reflexões sobre formação e trabalho 
docente”.

Lilian Reis dos Santos – PG-UFF: “Exames de 
proficiência em espanhol como língua estrangeira”.

Rodrigo da Silva Campos – PG-UERJ: “Ler jornais 
populares hispânicos e brasileiros na aula de E/LE: uma 
proposta orientada à formação de cidadãos críticos”.

Roberta Fraga de Mello – PG-UERJ: “Ensino de E/LE e 
inclusão: reflexões sobre formação e trabalho docente”.

Sala 7: Reflexões sobre narrativa

Silvia Cárcamo – UFRJ (coord.): “O ensaio de Rafael 
Sánchez Ferlosio: narração e História”.

Adriana Virginia Bonatto – Univ. Nacional de La Plata, 
Argentina: “El pensamiento neomoderno en las co-
lumnas de Rosa Montero y Rosa Regás”.

Janine Resende Rocha – PG-UFMG: “Viagens à roda de 
Dublin: a geografia literária de Enrique Vila-Matas em 
Dublinesca”.

Rafaela Cássia Procknov – PG-USP: “Lecciones para 
una liebre muerta: transgressão ou renovação à forma 
romance?”

Valéria de Vasconcelos Santana – PG-UERJ/ Viviane 
da Silva Santos – PG-UERJ: “Tesouras da memória: a 
fragmentação na obra de Jorge Franco”.

Sala 8: Espaços na narrativa argentina

Carlos Garcia Rizzon – UNIPAMPA (coord.): “Invasiones 
del tiempo en el espacio de la casa”.
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José Ronaldo Batista de Luna – PG-UFPE: “’La trama 
celeste’ y ‘El atajo’, de Bioy Casares: historias de 
mundos posibles”.

Marcelle Ferreira Leal – PG-UERJ: “Emma Zunz: por 
uma leitura do feminino em Jorge Luis Borges”.

Mirta Estela Assis – Univ. Nacional de Tucumán, 
Argentina / Nilda Maria Flawiá de Fernandez - Univ. 
Nacional de Tucumán, Argentina: “Las miradas intelec-
tuales. Los casos de Paul Groussac y Juan B. Terán”. 

Sala 9: Franquismo e pós-guerra

Solange Munhoz - CEETEPS-SP (coord.): “Mania de 
escrever poesia: a prosa poética nas cartas de Emilio 
Prados”

Marcelo Maciel Cerigioli – PG-USP: “Versos e cores do 
Prado”.

Ivana Ferigolo Melo – UNEMAT: “La vida en las 
ventanas, de Andrés Neuman: ¿Qué narrativa es ésta?”

Jany Alfaia de Oliveira – PG-UFAM: “’La Colmena’, de 
Camilo José Cela: Conceitos de grotesco”.

Sala 10: Sátira, lírica, clero e política na Península Ibérica

Henrique Marques Samyn – UERJ (coord.): “A que não 
soube vingar-se: em torno de ‘A meu amigo, que eu 
sempr’amei’ (B846), de Johan Garcia”.

Maria Teresa Miaja de la Peña – Univ. Nacional Autónoma 
de México: “Las animalias... como elementos construc-
tores del discurso en el Libro de buen amor”.

Carina Zubillaga – Univ. de Buenos Aires (UBA):
“Inicios de la santidad medieval en lengua castellana: 
traducción y protagonismo femenino en la Vida de 
Santa María Egipciaca”.

Andréa Cesco - UFSC: “O clero, a política e o dinheiro 
na obra satírica Sueños, de Quevedo y Villegas”.

Sala 11: Diálogos entre Brasil e Hispano-América IV

Sandra Mara Mendes da Silva Bassani IIF-ES (coord.): 
“Contribuições de Jorge Amado para a Literatura 
Hispânica no Brasil”.

Regina Célia de Lima e Silva – PG-UFF: “Narradoras 
encantadas da história de Carlos Magno no Maranhão”.

Patrício Nunes Barreiros – UEFS/UNEB:
“O modernismo baiano e hispano-americano”.

Sala 12: Literatura e identidades nacionais

Regina Simon da Silva – UFRN (coord.)/ Lucas Leonardo 
Palmieri - UFRN: “Ricardo Palma e Las tradiciones 
peruanas: literatura e formação dos imaginários”.

Lucineudo Machado Irineu – UFC: “Latinidade e repre-
sentações em torno à América Latina: relações entre 
língua, cultura e identidade”.

Paula Antunes Sales de Melo – PG-UFPE: “Recuerdos 
de Provincia, de Domingo F. Sarmiento: el sujeto nar-
rado y la creación de una identidad nacional argentina”.
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Pablo Fernando Gasparini – USP: “Cómo se cuenta 
o contamos nuestra historia: historiografía literaria 
latinoamericana y enseñanza de la literatura”.

Sala 13: Comunicação coordenada: Um escritor múltiple: 
Manuel Rivas

Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento – UFF (coord.): 
“Uno de los cinco mil mejores escritores gallegos: 
Manuel Rivas”.

Rachel Coelho Coimbra – PG-UFF: “Manuel Rivas y 
Miguel Hernández: poesía hacia el porvenir”.

Virginia Videira Casco – PG-UFF: “La rosa de piedra, de 
Manuel Rivas: el cuento de nunca acabar”.

Susana Álvarez Martínez - UFF: “A palavra no Livro 
das mil e uma noites e em O lápis do carpinteiro, de 
Manuel Rivas”.

Sessão de Comunicações V

Sala 1: Bolaño: memória e geografia

Gustavo Silveira Ribeiro – UFMG (coord.): “Um sonho 
num sonho: as narrativas desdobráveis de Roberto 
Bolaño”.

Lisa Carvalho Vasconcelos - UEMG: “Imagens do 
deserto na literatura de Roberto Bolaño”.

Jáder Vanderlei Muniz de Souza – PG-USP: “Roberto 
Bolaño y el Chile de Pinochet”.

Manuel Guedán Vidal – Univ. Autónoma de Madrid: 
“Roberto Bolaño: la geometría como ilusión de orden 
y sentido”.

Sala 2: Memória e Guerra Civil

Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza – UNIOESTE 
(coord.): “Memórias da Guerra Civil Espanhola na ficção: 
leituras de ¿Qué me quieres, amor?, de Manuel Rivas e 
La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda”.

Mariela P. Sánchez – Univ. Nacional de La Plata: 
“Préstamos terminológicos para una memoria del 
franquismo. Los niños encontrados de la literatura: una 
lectura de Mala gente que camina, de Benjamín Prado”.

Ana Carolina da Silva Pinto – PG-UFF: “Natalia, Julia, 
Mercedes y Elvira – Retrato de la mujer española en la 
posguerra”.

Daniele Cristina da Silva - IFMT / UFMT:
“A necessidade de narrar vivenciada pelos persona-
gens do romance La hora violeta de Montserrat Roig”.

Sala 3: Representações da violência

Davidson de Oliveira Diniz – PG-UFMG (coord.): 
“Nacionalização do corpo e espectrografia em ‘Esa 
mujer’, conto de Rodolfo Walsh”.

05/09 (quarta)  |  14h às 16h
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Alexander Castillo Morales – PG-Instituto Caro y 
Cuervo, Colômbia: “Formas de representación de la 
violencia en la obra de Doris Salcedo”. 

Dani Leobardo Velásquez Romero PG-UFBA:
“E depois do boom? A violência no Romance Latino-
americano Contemporâneo”.

Gustavo Walter Spandau PG-USP: “Rodolfo Walsh. 
‘Exotización’ y conflicto en sus ‘escritos cubanos’”.

Sala 4: Quixote: Obra e leituras

Maria Augusta da Costa Vieira – USP (coord.):
“Conversação e composição de relatos breves no 
Quixote II”.

Nieves Rodríguez Valle – El Colegio de México: “’Voces 
daba el bárbaro Corsicurvo’. Lenguas y mecanismos de 
comunicación en el Persiles”.

Raquel Villalobos Lara – Universidad Andrés Bello, 
Chile: “Prólogos del Quijote: el caso de la edición 
madrileña de Fernando de Castro de 1856 y de la 
primera edición chilena realizada en 1863”.

Jean Pierre Chauvin - FATEC: “A loucura como estrutura 
narrativa: de Miguel de Cervantes a Machado de Assis”.

Sala 5: O exílio espanhol na literatura

Maria de Fátima Alves de Oliveira Marcari – UNESP 
(coord.): “Poéticas da memória nas narrativas de Alfons 
Cervera e Vázquez Montalbán”.

Diego Santos Sánchez – Univ. Autónoma de Barcelona: 
“El exilio teatral republicano de 1939 en Brasil”.

Valeria De Marco – USP:  “Revistas de um único autor: 
espaço de dissonâncias do exílio republicano de 1939”.

Michele Fonseca de Arruda – PG-UFF: “La Guerra Civil 
española bajo la mirada de dos escritores aragoneses 
en el exilio: lectura de El cura de Almuniaced, de José 
Ramón Arana y Réquiem por un campesino español, 
de Ramón J. Sender”.

Sala 6: A língua espanhola na dimensão ideológica

Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues – UFSCar 
(coord.): “Fissuras e suturas da Lei 11.161/2005: a tex-
tualidade jurídica e suas interpretações”.

Andrea Silva Ponte - UFPB: “’El IC será americano’: 
fortalecendo os alicerces da hispanofonia”.

María Cecilia Manzione Patrón – PG-UdelaR, Uruguai: 
“El español de todo el mundo”.

María Teresa Celada - USP: “Un modo predominante 
de significar la lengua española: acerca de la material-
ización específica del borrado de lo político”.

Sala 7: Comunicação coordenada: Subjetividades e 
multiterritorialidade

Silvina Carrizo – UFJF (coord.): “Multi-territórios 
humanos: as línguas dos escritores”.
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Sarah Munck Vieira – PG-UFJF: “El proyecto literário de 
José María Arguedas”

Waldyr Imbroisi Rocha – PG-UFJF: “A literatura e a vida: 
tradição e mestiçagem em Douglas Diegues”.

Sala 8: Diálogos Hispânicos na representação dos 
espaços de vivência

Cláudia Heloisa I. Luna Ferreira da Silva – UFRJ (coord.): 
“Protagonismo ou invisibilidade? Representação 
e auto-representação feminina nos processos 
emancipatórios latino-americanos”. 

Lina Arão - UFRJ: “Nação idealizada em Aves sin nido”.

Amanda Brandão Araújo – PG-UFPE: “Diálogos de 
Historia Natural: el hombre prototípico y el hombre en 
construcción”.

Sala 9: Comunicação coordenada: Representações 
sociais sobre o MERCOSUL

Lucielena Mendonça de Lima – UFG (coord.): 
“Representações sociais de futuros professores de es-
panhol sobre o MERCOSUL” 

Lucielena Mendonça de Lima - UFG: “Análise das 
representações sociais nos cinco livros didáticos 
escolhidos pelo PNLD para o ensino de espanhol a 
brasileiros”. 

Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado - UFG: 
“Expressão de representações sobre o MERCOSUL 
em redes sociais como blogs e facebook”.

Tânia Ferreira Rezende - UFG / Cleidimar Aparecida 
Mendonça e Silva - UFG: “Representações acerca 
do MERCOSUL nos documentos oficiais e na mídia 
impressa”.

Sala 10: Tradução: perspectivas teóricas e aplicações

Heloísa Pezza Cintrão – USP (coord.): “As fases de 
produção e revisão e a adequação funcional em 
tradução: uma proposta de correlação entre dados de 
processo e de produto”.

Gleiton Malta Magalhães - UnB: “O uso de corpora no 
ensino/aprendizagem de tradução de línguas próxi-
mas: Um estudo de caso do par espanhol-português”.

Angélica Karim Garcia Simão - UNESP:
“Representações e estereótipos sobre a tradução do 
português e do espanhol”.

Viviane Cristina Poletto Lugli - UEM: “La traducción 
como práctica social en el curso de Secretariado 
Ejecutivo”.

Sala 11: Pintura, literatura e história

Eleni Kefala -  Univ. de St Andrews, Reino Unido (coord.): 
“Un humanismo parcial: El proyecto neocriollo de Xul 
Solar en perspectiva”.
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Yolanda Mariana Sierra Aponte – PG-USP: “Avatares 
de la historia en el ensayo ‘Paralelos. La pintura y 
la poesía en Cuba (en los siglos XVIII y XIX)’ de José 
Lezama Lima”.

Yara dos Santos Augusto – PG-UFMG: “Sobre a escritura 
pictural de Alejandro Xul Solar”.

Sala 12: Especificidades na formação de professores

Elzimar Goettenauer de Marins Costa – UFMG (coord.): 
“Implicações dos Novos Letramentos para a formação 
inicial de professores de espanhol”.

Kélvya Freitas Abreu - UFC/ Raquel Santiago Freire – 
UFC / Priscila Barros David - UFC: “A autonomia na 
formação de professores-tutores de espanhol como 
LE”.

Rosineide Guilherme da Silva – UFRRJ / Sara Araújo 
Brito Fazollo - UFRRJ: “Linguística Aplicada: estudos in-
terdisciplinares e multiculturais na formação docente”.

Daniela Imaculada Pereira Costa – PG-PUCMG: 
“Representações de alunos do curso de Letras sobre a 
Língua Espanhola”.

Sala 13: Comunicação coordenada: Las oraciones 
relativas en español, en portugués (brasileño) y en la 
producción no nativa de brasileños aprendices de ELE

Neide Therezinha Maia González – USP (coord.): “Las 
construcciones relativas: ¿parte de lo que considera-
mos (1994) la inversa asimetría entre el portugués 
brasileño y el español?”

Vanessa Nogueira PG-USP: “La dificultad del uso de la 
preposición en las oraciones relativas de ELE”.

Isabel Cristina Contro Castaldo – PG-USP:
“Las relativas cortadoras en la producción no nativa de 
estudiantes brasileños”.

Sala 14: Política de ensino

Isabel Gretel María Eres Fernández – USP (coord.) / 
Daniela Sayuri Kawamoto Kanashiro - UFMT: “Textos 
e testes: como se configuram as provas de língua 
espanhola do Enem?”

Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno - USP:
“Traduzindo e reconstruindo uma representação. 
Reflexões teórico-metodológicas em torno à implan-
tação de um (novo) curso de E/LE”.

Sandro Márcío Drumond Alves - UFS: “Parâmetros 
de Qualidade na escolha dos Livros Didáticos de ELE: 
o PNLD nas escolas de Aracaju – SE”.
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Sessão de Comunicações VI

Sala 1: Tradução literária

Luz Adriana Sánchez Segura PG-UFSC (coord.): 
“A tradução e suas manifestações na tradição – Leitu-
ras e releituras de Machado de Assis”.

Vinicius Martins PG-USP: “A Tradução do dialeto 
‘gaucho’ em ‘Don Segundo Sombra’”.

Roosevelt Vicente Ferreira – PG-Colégio Militar de 
Campo Grande: “Tradução de La ciudad y los perros: 
análise da domesticação dos termos militares”.

Sala 2: Comunicação coordenada: Aspectos glotopolíti-
cos do espanhol

Xoán Carlos Lagares – UFF (coord.) / Rita de Cássia dos 
Santos Flores: “Língua espanhola: um ativo econômico 
imensurável, intangível e que não se deteriora?”

Ariel Matías Blanco – PG-UFF: “Políticas e currículo da 
língua: o espanhol e a oficialização do (re)conhecimen-
to linguístico no Brasil”.

Valdiney da Costa Lobo – PG-UFF: “O ensino de 
espanhol e a formação cidadã: um olhar para a questão 
social do consumo”.

Beatriz Adriana Komavli de Sánchez – PG-UERJ: 
“Discursos oficiales del 12 de octubre: un día 
conmemorativo peculiar”.

Sala 3: Comunicação coordenada: Artes performáticas

Juliana Helena Gomes Leal – UFVJM (coord.): 
“Errâncias narrativas em Nadie nada nunca, de Juan 
José Saer: a performance na letra”.

Denise Araújo Pedron - UFMG/Teatro Universitário: 
“A imagem e a palavra em performance”.

Alai Garcia Diniz - UFSC: “La brújula y el cuerpo 
femenino que galopa: de performance y literatura”.

Sala 4: Retórica e pragmática

María Zulma M. Kulikowski – USP (coord.): “Formas 
nominales de tratamiento: ¿una simple complemen-
tación de fórmulas pronominales?”

Stela Maris Detregiacchi Gabriel Danna - PG-USP: 
“A ‘escolha de retórica’ em Andrés Bello (1847)”.

Flávia Colen Meniconi - PG-UFAL: “Diferencias de 
sentido y percepción en la lectura de un texto 
argumentativo: el efecto de la retórica en los discursos 
femenino y masculino”.

Neide Elias – UNIFESP: “Leitura graduada de textos 
literários em língua espanhola: fronteiras incertas entre 
a reformulação explicativa e imitativa”.

06/09 (quinta)  |  8h30 às 10h30
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Sala 5: Comunicação coordenada: Aquisição/apren-
dizagem do espanhol: teoria e prática

Paulo Antonio Pinheiro Correa – UFF (coord.): 
“Discutindo o lugar do input na aquisição/aprendiza-
gem de línguas estrangeiras por adultos”.

Fernanda Chiappetta Silveira – PG-UFF: “Aquisição 
da ordem de palavras nas interrogativas parciais do 
espanhol: alunos e professores”.

Marcela Matos Maini – PG-UFF: “Permeabilidade 
Gramatical: um processo operante no desenvolvi-
mento interlinguístico”.

Michelle de Oliveira PG-UFF: “As perífrases verbais na 
interlíngua de brasileiros aprendizes de espanhol”.

Sala 6: Abordajes críticos a la obra de la escritora 
argentina María Rosa Lojo III

Maira Angélica Pandolfi – UNESP (coord.): “A tradução 
da ironia na narrativa de María Rosa Lojo”.

Marina L. Guidotti – Univ. Del Salvador, Argentina: 
“La investigación académica como sustrato de la 
narrativa histórica de M. R. Lojo”.

María del Carmen Tacconi – Univ. Nacional de 
Tucumán: “Mito, ficción e interculturalidad en La 
pasión de los nómades de María Rosa Lojo”.

Sala 7: Formação de professores: perspectivas institu-
cionais

Antonio Ferreira da Silva Júnior – CEFET-RJ / PUCSP 
(coord.): “A formação de professores de Espanhol no 
Instituto Federal de Roraima: reflexões sobre a prática 
docente”.

Ana Maria Mendes Larghi – PG-UFF: “O currículo das 
Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro e 
a Formação de professores em língua estrangeira: uma 
reflexão crítica”.

Daniela Terezinha Esteche Maciel – PG-UEPG: 
“A implantação da língua espanhola no ensino médio 
público do município de Ponta Grossa – PR: conquistas 
e desafios”.

Ana Cristina Borges Fiúza – PG-UFU: “Histórias de 
formação de professores de língua espanhola: cami-
nhos formais e não formais”.

Sala 8: Literatura e interculturalidade

Rachel Esteves Lima - UFBA: “O pensamento selva-
gem na era da globalização”.

Comunicação coordenada: Hispanidades literárias 
em movimento: invisibilizadas vozes da África e da 
Ásia no debate hispanista brasileiro

Amarino Oliveira de Queiroz – UFRN (coord.): “África, 
Ásia, Oceania: fronteiras fluidas do hispanismo”.

Eidson Miguel da Silva Marcos – PG-UEPB: “Literaturas 
hispânicas no Oriente? A dupla identidade cultural e 
linguística em Margalit Matitiahu, de Israel”.
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Wodisney Cordeiro dos Santos - UNEB: “Un viaje 
por las memorias en Arde el monte de noche de Juan 
Tomás Ávila Laurel”.

Sala 9: Diálogos luso-ibéricos

Márcio Ricardo Coelho Muniz – UFBA (coord.):  
“Representação da personagem do espanhol no teatro 
do século XVI português”.

A. Robert Lauer – Univ. de Oklahoma, E.U: “Erotismo 
y picardía en Vida y costumbres de la Madre Andrea 
(c. 1650)”.

Jamyle Rocha Ferreira Souza PG-UFBA: “Observações 
sobre a relação cortesania/rusticidade na cena ibérica”.

Samuel Anderson de Oliveira Lima - UFRN: “José de 
Anchieta: o Barroco na poesia espanhola”.

Miriam Palacios Larrosa - UFG: “El drama de Matos 
Fragoso sobre Martín Peláez: algunas consideraciones”.

Sala 10: Recursos estéticos e representações ficcionais 
nas literaturas hispânicas.

Flávia Almeida Vieira Resende - UFMG: “La casita 
de los viejos, de Mauricio Kartun: tempo do sujeito, 
tempo da história”. 

Elena Salazar – Univ. de Oriente, Venezuela: “Tradición, 
crisis y modernidad en Los pájaros se van con la muerte 
y La noche de la bestia de Edilio Peña”.

Comunicação coordenada: Recursos Ficcionais em 
Teatro e Narrativas Hispânicas

André Luis Mitidieri – UESC (coord.): “Cuando el 
metatexto de Martínez certifica las vidas de Perón”. 

Ester Abreu Vieira de Oliveira - UFES: “O metateatro 
no Zombador de Sevilha de Tirso de Molina”.

Sala 11: Vozes femininas em múltiplas linguagens

Franklin Larrubia Valverde – UNIP/Estácio Uniradial 
(coord.): “O legado de Mercedes Sosa: a arte como 
instrumento de luta pela cidadania”.

Leticia Gomes Montenegro – PG-UERJ: “O corpo em 
confissão: um discurso sobre o universo feminino 
simbolizado na obra de arte de Frida Kahlo”.

Laureny Aparecida Lourenço da Silva - UFAL: 
“O grotesco em Del sol naciente, de Griselda Gam-
baro”.

Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de Almeida - 
UNIMONTES: “O ver-se nas páginas do papel: um 
estudo da representação feminina nas novelas 
cervantinas”.

Sala 12: Memória, literatura, história

Maria Mirtis Caser – UFES (coord.): “Variação sobre o 
mesmo tema: acerca da memória em Sangra por la 
herida”.

Suziane Carla Fonseca – PG-UFMG: “Tradição e 
memória: um diálogo possível entre contos de Borges 
e Cem anos de solidão”.
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Gabriel Macêdo Poeys – PG-UFRJ: “A memória 
cúmplice na obra de Mario Benedetti”.

Diana Araujo Pereira - UNILA: “La re-invención de 
América en la poesía y las artes del siglo XX”.

Sala 13: Bolaño: espaços e interseções

Júlia Morena Silva da Costa – UFBA (coord.): “Espaços 
biográficos, a performance e o lugar enunciativo na es-
crita de Roberto Bolaño”.

Clarisse Lyra Simões – PG-USP: “Poesia e ficção na 
obra de Roberto Bolaño: interseções”.

Raphaella Mendes Silva de Castro Lira – PG-UFRJ: 
“Matrioska no varal: representação e realidade em ‘A 
parte do Amalfitano’, de Roberto Bolaño”.

Bruna Tella Guerra – PG-UNICAMP: “O policialesco na 
figura de Amalfitano”.

Maria de Fátima de Queiroz – PG-USP: “Borges e 
Bolaño: aproximações às tradições”.

Sessão de Comunicações VII

Sala 1: Comunicação coordenada: Estudos descritivos 
em variedades do espanhol

Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ (coord.) 
/ Imara Cecília do Nascimento Silva – PG-UFRJ:  
“Contextos de ocorrência do imperfectivo habitual no 
espanhol paraguaio”.

Priscila Gomes Santos PG-UFRJ / Maria Mercedes 
Riveiro Quintans Sebold - UFRJ: “O clítico na variante 
paraguaia do espanhol e suas particularidades”.

Carolina Parrini Ferreira – PG-UFRJ: “As estratégias de 
retomada de objetos (complementos verbais) na fala 
adulta mexicana”.

Thayssa Taranto Ramirez – PG-UFF: “Processos de for-
mação de palavras na gíria juvenil do Peru: o caso do 
‘floreo verbal’”.

Anne Katheryne Estebe Maggessy – PG-UFRJ: 
“Distribuição da perífrase ‘tener + particípio’ no espan-
hol do México”.

Sala 2: Escrita biográfica feminina

Ana Cristina dos Santos – UERJ (coord..): O discurso 
autobiográfico e a busca identitária em Mi nombre es 
Victoria de Victoria Donda”.

Tatiane Silva Santos – PG-USP: “O dispêndio dos bens 
para a composição da narrativa – A representação da 
criança em Cuadernos de Infancia de Norah Lange”.

Maria Auxiliadora de Jesus Ferreira - UNEB: “A escrita 
de si como uma tradução de si: o caso específico da 
pintora Frida Kahlo”.

06/09 (quinta)  |  14h às 16h
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Rosangela Schardong - UEPG: “Viagem e jornada 
interior. Incursões ao tema a partir de Elizabeth Gilbert 
(s. XXI) e Jacinta (s. XVII)”.

Sala 3: Corpo e Literatura

Laura Janina Hosiasson - USP: “Pedro Lemebel: Per-
formance, recepción y lectura”.

Helder Thiago Cordeiro Maia – PG-UFF: “A Escrita 
Queer de Nestor Perlongher e de Copi/Raul Taborda 
Damonte”.

Maria do Carmo Cardoso da Costa - UFRJ: “A tradição 
do disfarce masculino na poética contemporânea”.

Rogelio Castro Rocha – Univ. de Guanajuato, México: 
“El cuerpo mutilado en algunos cuentos de Virgilio Pi-
ñera”.

Sala 4: Delibes em diálogo

Isabela Maria de Abreu – PG-UFF (coord.): “Infância e 
natureza em Miguel Delibes e Aníbal Machado”.

Ana Paula de Souza - UFMT: “’Las ratas’ de Miguel De-
libes e a denúncia da crise camponesa em Castela nos 
anos 1950-1960”.

Sara de Paula Lima - UFC: “23 capítulos com Carmen”.

Jorge Paulo de Oliveira Neres - UFF: “História, estórias 
e histórias: representações ficcionais da matéria de 
extração histórica nas narrativas de Delibes e de Assis 
Brasil”.

Sala 5: Etnias e mitos

Marcos Antonio Alexandre – UFMG (coord.): La pres-
encia del negro y sus representaciones en el teatro cu-
bano de Gerardo Fulleda León y Eugenio Hernández 
Espinosa”.

José Maria Lopes Júnior – PG-UFBA: “Cuerpos indíge-
nas en metamorfosis: un estudio del cuerpo a partir de 
mitos y leyendas de indios de la Amazonía Brasileña y 
Boliviana y sus representaciones en la actualidad”.

Érica Thereza Farias Abrêu – PG-UFPE: “Los Comen-
tarios Reales: una búsqueda de la Identidad y de la 
Memoria”.

Sala 6: Arguedas

Roseli Barros Cunha – UFC (coord.): “Palabra y poder 
en ‘El sueño del pongo’ de José María Arguedas”.

Meritxell Hernando Marsal - UFSC: “La traducción cul-
tural en la literatura latinoamericana: reflexiones a par-
tir de la obra de Gamaliel Churata”.

Regina Duarte Viana – PG-UFRJ/FAETEC: “Los Zorros 
de Arguedas: Chimbote entre a devastidão e a con-
strução”. 

Juliana Bevilacqua Maioli - UNIR: “O discurso ficcio-
nal em Os rios profundos, de José María Arguedas: as 
leituras críticas de Antonio Cornejo Polar e Mario Var-
gas Llosa”.
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Sala 7: Leituras de Lorca

Mario Miguel González – USP (coord.): “La casa de Ber-
narda Alba, metáfora conventual”.

Virginia de Sousa Bonfim – PG-USP: “Das Unheimli-
che, de Freud, e Así que pasen cinco años, Leyenda del 
tiempo en tres actos y cinco cuadros, de García Lorca”.

Clara Pajares Gil – AECID-UFV: “Espacios, mitos y 
claves del imaginario andaluz en la poesía de Federico 
García Lorca”.

Sala 8: Literaturas e culturas da América Afrodescen-
dente

Viviana Gelado – UFF (coord.):” Arturo A. Schomburg: 
un capítulo poscolonial en la historia de las culturas af-
rolatinoamericanas”.

Simone de Jesus Santos – PG-UFBA: “Para enegrecer 
os modos de saber: histórias da negramérica contadas 
na arte literária de afrolatinos(as)”.

Francineide Santos Palmeira – PG-UFBA: “As escrito-
ras na literatura afro-colombiana”.

Sala 9: Representações sociais e ensino de espanhol

Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva - UFG: “A rela-
ção língua(gem)-sujeito-identidade e sua relação com 
os processos de aprendizagem do espanhol”.

Comunicação coordenada: El referente comunitario 
en la enseñanza del español

María del Pilar Roca Escalante – UFPB (coord.): “Comu-
nidad según el uso”.

María Hortensia Blanco García Murga - UFPB: “Las rep-
resentaciones que los alumnos universitarios de E/LE 
mantienen acerca de su relación con el español”.

Juan Ignacio Jurado - UFPB: “Los Franciscanos y las 
lenguas nativas: aproximaciones al sentimiento de co-
munidad en los albores de la colonia”.

Sala 10: Literatura e ensino

Antonio Andrade – UFRJ (coord.): “Literatura e Espan-
hol/LE: a questão da comunidade”.

Girlene Moreira da Silva – PG-UECE / Cleudene de 
Oliveira Aragão – UECE: “Letramento de alunos de es-
panhol do ensino médio de escolas públicas a partir do 
desenvolvimento da competência leitora.”

Alejandro Arteaga Martínez – Univ. Autómoma de San 
Luis Potosí, México: “Música y literatura: una aproxi-
mación la intertextualidad discursiva en la literatura 
mexicana del siglo XXI”.

Sala 11: Artes visuais, história e sociedade

Elisa Maria Amorim Vieira – UFMG (coord.): Niños de la 
guerra: el diario de Encarnació Martorell i Gil”.

Nara Helena Naumann Machado - PUCRS: “Transfigu-
rações do Art Nouveau em solo americano e a busca 
da modernidade: um estudo de caso”.
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Idalia Morejón Arnaiz - USP: “La encrucijada de la nar-
rativa y el arte contemporáneo en la obra de Mario 
Bellatin”.

Sala 12: Comunicação coordenada: Investigación y 
formación de profesores de ELE: legislación, currículo, 
libro didáctico y afectividad en debate

Nair Floresta Andrade – UESC (coord.): “Las emocio-
nes y sentimientos y su influencia en la formación del 
profesorado de ELE: un estudio desde la percepción de 
los participantes”.

Ludmila Scarano Coimbra - UESC: “Formación de pro-
fesores de ELE: investigación sobre libros didácticos”.

Rogério Soares de Oliveira - UESC: “Para qué se ense-
ña-aprende lenguas extranjeras en Brasil y en Europa: 
estudio comparativo entre documentos curriculares 
brasileños y el Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas (MCER)”.

Fernanda Almeida Vita – PG-UFBA: “La investigación-
acción en el desarrollo del curriculum de español en 
las escuelas”.

Sala 13 Sexualidade e linguagens

Stéphanie Soares Girão – PG-UFAM: “As relações de 
poder e o simbolismo em Fando e Lis, de Fernando Ar-
rabal”.

Comunicação coordenada: Sexualidade e gênero: re-
flexões discursivas

Luciana Maria Almeida de Freitas – UFF  (coord.)

Larissa Zanetti Antas – PG-UFF: “Uma análise discur-
siva da mulher na sociedade através das tirinhas da 
Mafalda”.

Leandro da Silva Gomes Cristóvão – CEFET-RJ: “’Esta 
mujer es su padre’: Almodóvar, desestabilizações de 
gênero e a aula de ELE”.

Liliene Maria Novaes Pereira da Silva – PG-UFF: “Iden-
tidades em diálogo: mulher, sexualidade e família no 
livro didático de espanhol”.
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Sessão de Comunicações VIII

Sala 1: Literatura paraguaia contemporânea

Miguel Ángel Fernández – Univ. Nacional de Asunción: 
“Procesos interculturales en la obra de Josefina Plá”.

Comunicação coordenada: Movilidades culturales en 
la literatura paraguaya contemporánea

Juan Manuel Marcos (coord.) – Univ. del Norte, 
Paraguai: “De Borges a Roa Bastos: la ciudad en la nar-
rativa paraguaya reciente”.

Daiane Pereira Rodrigues – PG-Univ. del Norte, 
Paraguai: “Entre mariscales y pomberos: experiencia 
de traducción de la novela El invierno de Gunter”.

Maria Josele Bucco Coelho PG-UFPR: “As mobilidades 
culturais na produção literária paraguaia contem-
porânea: uma leitura da obra El invierno de Gunter, de 
Juan Manuel Marcos”.

Sala 2: Abordagem intercultural no livro didático

Joziane Ferraz de Assis – UFV (coord.): “Livro didático 
de espanhol e uma aprendizagem intercultural: 
é possível?”

Fabrícia Dorneles Ramos – Colégio Pedro II: 
“A abordagem intercultural nas aulas de espanhol 
como língua estrangeira: perspectivas políticas”.

Thaísa Alves Brandão – PG-UFBA: “Educação 
intercultural e ensino de E/LE”

Luciana Contreira Domingo – PG-UFPel: “O ensino da 
cultura através dos livros didáticos de ELE. Que cultura 
ensinamos?”

Sala 3: Comunicação Coordenada: Traduções incômodas: 
Guimarães Rosa, Puig e Augusto dos Anjos

Rodrigo Labriola – UFF (coord.): “Desencuentros con 
Guimarães Rosa: la polémica de Vargas Llosa y Crespo 
por la traducción de Gran Sertón: Veredas”.

Pablo Daniel Andrada - UFPB: “De metáforas y 
prosodia en la traducción al castellano de poesías de 
Augusto dos Anjos”.

Delfina Cabrera – PG- Università di Bergamo, Italia: 
“Traduciendo la traducción. Reflexiones a través de dos 
textos tempranos de Manuel Puig”

Sala 4: Artes, cultura e sociedade

Fabíola Silva Tasca – UEMG, Escola Guignard (coord.): 
“Santiago Sierra: performer?”

Nirlyn Karina Seijas Castillo – PG-UFBA: “Curadoria de 
artes, micropolíticas culturais para América Latina”.

Héctor León - Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Venezuela: “Televisión, Melodrama y el 
Espejo hacia adentro”.

06/09 (quinta)  |  16h30 às 18h30
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Wanderlan da Silva Alves – PG-UNESP/UEPB: “La 
novela melodramática de orientación musical en el 
post-boom: consideraciones a partir de La importan-
cia de llamarse Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez”.

Sala 5: Ensino e âmbito institucional

Luziana de Magalhães Catta Preta – PG-UFF: 
“O ensino do espanhol na perspectiva de professores 
que atuam nos CES”.

Charlene Cidrini Ferreira – CEFET-RJ  PG-UFF / Maria 
Cristina Giorgi – CEFET-RJ  PG-UFF / Rosane Manfri-
nato de Medeiros Dias – CEFET-RJ: “Formação do do-
cente de E/LE: o trabalho do professor supervisor de 
campo de estágio”.

Comunicação coordenada: Cenários formação e 
ensino de E/LE: práticas discursivas institucionais

Vera Lúcia de Albuquerque Sant’Anna – UERJ (coord.)

Giselle da Motta Gil - IFRJ: “Reforma e a compreensão 
de sentidos de Licenciatura: questão filosófica ou de 
carga horária?” 

Kelly Cristina da Silva Bandeira – PG-UFF: “O trabalho 
do professor: um olhar por meio da autoconfrontação 
simples”.

Rita de Cássia dos Santos Flores – PG-UFF: “Uma 
concepção dialógica no ensino de espanhol para fins 
específicos”.

Sala 6: Comunicação coordenada: Dicionários e livros 
didáticos como objetos discursivos. Em debate.

María Teresa Celada – USP (coord.)

Michele Costa – PG-USP: “A nomenclatura do 
Diccionario integral del español de la Argentina: uma 
amostragem”

Daniela Lauria – Univ. De Buenos Aires: “La tradición 
lexicográfica de la variedad argentina del español 
desde la perspectiva glotopolítica.”

 Laura Sokolowicz – PG-USP: “’Del dicho al hecho’: 
uma primeira aproximação ao libro didático Gente”.

Daniela Ioná Brianezi – PG-SP: “Diccionario Panhis-
pánico de Dudas: dúvidas, definições e comentários”.

Jorge Rodrigues de Souza Junior – PG-USP: 
“Funcionamento discursivo de instrumentos 
linguísticos em aulas de língua estrangeira: o caso do 
livro didático de espanhol”.

Sala 7: Preposições e dêiticos na língua espanhola

María Andrea Butrón Torreblanca – PG-Univ. Autónoma 
de Barcelona: “Descripción y análisis de preposiciones 
para la traducción automática español-francés”.

Sara Stradioto – PG-UFMG: “Língua, espaço e ostensão 
na Cidade do México e em Belo Horizonte”.

Gisele Souza Moreira – PG-USP: “As construções com 
demonstrativos em espanhol: os diferentes graus de 
(in)definição”.
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Sala 8: Especificidades no ensino do espanhol

Daniela dos Santos Silva – PG-UnB (coord.): “O pa-
pel do Ensino da Língua Espanhola na construção da 
identidade afrodescendente”.

Andrea Fabiana Hidalgo – UTN-FRA, Argentina: 
“Problemáticas y propuestas en la enseñanza de 
español a sinohablantes, nuevos desafíos”.

Stella Maris Baygorria – PG-Univ. Nacional de La Plata, 
Argentina: “La corrección del error y el feedback en 
la clase de lengua extranjera. Un análisis desde los 
estudios de la afectividad”.

Sala 9: Colonização e descolonização

Ricardo Baitz – FATEC (coord.): “Provocações de um 
direito latino-americano que inclua os povos vencidos: 
notas a partir da Antropofagia de Oswald de Andrade e 
o surrealismo jurídico de Warat”.

Regina Simon da Silva - UFRN: “O Aguirre posseano: 
tirano ou libertador?”

Márcia de Fátima Xavier – PG-UFMG: “Literatura e 
Direito: o entrecruzar de fronteiras em Abel Posse”.

Uruguay Cortazzo - UFPel: “Utopias antihispánicas: 
lengua y literatura en el romanticismo argentino”.

Sala 10: Trocas culturais

Ligia Karina Martins de Andrade – UFPB (coord.): 
“El traductor en la obra de José María Arguedas”.

Cinthia da Silva Belonia – PG-UFF: “Sierva María de 
Todos los Angeles e María Mandinga”.

Louise Áurea Oliva – PG-UFJF: “Trocas culturais entre o 
Magrebe e a Espanha em ‘El Último Patriarca’ de Najat 
El Hachmi”.

Sala 11: Identidades femininas na literatura

Rhina Landos Martínez André – UFMT (coord.): 
“La triste melodía de Tango de Luisa Valenzuela y la 
sombra ofuscante de El árbol de María Luisa Bombal”.

Iara Kastrup Schlaepfer – PG-USP: “Poetas de garras 
e dentes”.

Isabela Roque Loureiro - UFRJ: “O diário de Ana Ozores: 
a escrita como expressão da subjetividade feminina 
em La Regenta”.

María Esther Blanco Iglesias - IC: “Explicaciones de lo 
femenino en la narrativa de Marcela Serrano”

Sala 12: Poesia: exílio, memória, aventura e espaço

Inés Ferrero Cándenas – Univ. De Guanajuato, México 
(coord.): “El poema con espacio: Alejandra Pizarnik”.

Josenildes da Conceição Freitas – PG-USP: “O homem 
universal no jardim de Emilio Prados”.

Fabiola Fernández Adechedera PG-USP: “Fabio 
Morábito: un extranjero en el poema”.
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Robson Batista dos Santos Hasmann – PG-USP: 
“Poesía en voz alta y la escena cultural mexicana: la ex-
periencia dramática de Octavio Paz”.

Sala 13: Ensaios ibero-americanos

Rodrigo Vasconcelos Machado – UFPR (coord.): 
“El ensayo: prolegómenos para una nueva historio-
grafía ensayística iberoamericana”.

Ana Carolina Macena Francini PG-USP: “O ensaio 
criativo de Julio Cortázar”.

Gabriela Beatriz Moura Ferro Bandeira de Souza – PG-
USP: “Néstor Perlongher e Haroldo de Campos – um 
diálogo antropofágico”.

Ruben Daniel Méndez Castiglioni - UFRGS: “Sobre 
Ernesto Sábato, el surrealismo y la entrevista a un 
desconocido muchacho”.
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05/09 (quarta) às 16h no PAF III/UFBA

Lançamentos

Alai Garcia Diniz 
Contos que cantam, Augusto 
Roa Bastos. 
Assunção (Paraguai): 
Servilibro / UFSC, 2012. 
ISBN: 978-99-9530-257-3 
Tradução de Alai Garcia 
Diniz et al.

O que são os ervais, Rafael 
Barret. 
Florianópolis: Cultura 
e Barbárie, 2012. 
ISBN: 978-85-6300-304-1 
Tradução de Alai Garcia Diniz.

Daniela Lauria 
Voces y ecos. Una antología 
de los debates sobre la lengua 
nacional (Argentina, 1900- 
2000), Mara Glozman 
& Daniela Lauria. 
Buenos Aires: Cabiria/ 
Ediciones Biblioteca Nacional, 
2012. 
ISBN: 978-987-25945-1-0

Claudia Luna 
Do riso e da luta. Ensaios 
sobre Manuel Scorza, 
Claudia Luna & Suely 
Reis Pinheiro. 
Curitiba: Editora CRV, 2011 
ISBN: 9788580421910
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Edwirgens A. Ribeiro Lopes 
de Almeida 
O legado ficcional de Lúcia 
Miguel Pereira – escritos 
da tradição. 
Florianópolis: Editora 
 Mulheres, 2011. 
ISBN 978-85-8047-007-9

Idalia Morejón Arnaiz 
Caracol 3 – Revista do 
Programa de Pós-graduação 
da Área de Língua Espanhola 
e Literaturas Espanhola e 
Hispano-americana. 
São Paulo, 2012. 
ISSN: 2178-1702

Fernanda Castelano 
Rodrigues 
Língua viva, letra morta. 
Obrigatoriedade e ensino de 
espanhol no arquivo jurídico 
e legislativo brasileiro. 
São Paulo: Humanitas, 2012 
ISBN: 978-85-7732-200-8

Ligia Karina Martins de Andrade 
A língua (vi)vida. Palavra e silêncio em El zorro de arriba y el 
zorro de abajo de J.M.Arguedas.  
João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2012. 
ISBN; 978-85-7745947-6
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Magnólia Brasil B. 
do Nascimento 
Narrativa espanhola 
contemporânea (leituras do 
lado de cá...), Magnólia Brasil B. 
do Nascimento, Silvia 
Cárcamo, Antonio R. 
Esteves (orgs.). 
Rio de Janeiro: Editora 
da UFF, 2012. 
ISBN: 852280736-9

Maria Augusta da Costa 
Vieira 
A Narrativa Engenhosa de 
Miguel de Cervantes. 
São Paulo: EDUSP, 2012. 
ISBN: 978-85-314-1359-9

Margareth Santos 
Desastres do pós-guerra civil 
espanhola 
São Paulo: Humanitas, 2012 
ISBN: 978-85-7732-188-9

María Luisa Lobato 
Comedias de Agustín Moreto. 
Primera parte de comedias. 
María Luisa Lobato (dir). 
Vol. III. Coord. de Miguel 
Zugasti. 
Burgos: Colección Ediciones 
Críticas, 2011. 
ISBN: 978-3-937734-89-7
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María Teresa Celada 
Revista Letras. Políticas Lin-
guísticas: espaços, questões e 
agendas. 
María Teresa Celada & Eliana 
Rosa Sturza (orgs). 
Santa Maria: UFSM, 2012 
ISSN: 2176-1485 
Disponível em: 
http://w3.ufsm.br/ 
revistaletras/index.html

Xoán Carlos Lagares 
Políticas da norma 
e conflitos linguísticos, 
Xoán Carlos Lagares e Mar-
cos Bagno (orgs.). 
São Paulo: Parábola 
Editorial, 2011. 
ISBN: 978-85-7934-039-0 

Mario M. González 
Lazarilho de Tormes. Edição 
bilígue. 2ª edição revisada. 
Organização, edição do texto 
em espanhol, notas e estudo 
crítico: Mario M. González. 
Tradução: Heloísa Costa 
Milton e Antonio R. Esteves. 
Revisão da tradução: Valeria 
De Marco. 
São Paulo: Editora 34, 2012. 
ISBN: 85-7326-323-7

Galego e Português Brasileiro: 
história, variação e mudança, 
Xoán Carlos Lagares e 
Henrique Monteagudo (orgs.) 
Niterói: EDUFF, 2012

ISBN: 978-85-228-0724-6
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CNPJ: 04.324.974/0001-81

A Associação Brasileira de Hispanistas (ABH) convoca 
seus associados para a Assembleia Geral Deliberativa 
que se realizará na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
campus Ondina, Salvador – BA, no dia 5 de setembro 
de 2012, com 1ª chamada às 17h, contando com plena 
maioria dos associados, ou 2ª chamada às 17h30, com 
qualquer quórum.

ORDEM DO DIA
1. Informe financeiro da gestão do biênio 2010-2012 

para aprovação;
2. Relatório da gestão do biênio 2010-2012 para 

aprovação;
3. Propostas de alteração no Regimento da ABH;
4. Eleição de diretoria para o biênio 2012-2014;
5. Eleição do conselho consultivo e do conselho fiscal 

para o biênio 2012-2014;
6. Eleição da presidência do conselho consultivo e do 

conselho fiscal para o biênio 2012-2014;
7. Determinação de local e data do VIII Congresso 

Brasileiro de Hispanistas em 2014;
8. Outros assuntos, de acordo com deliberação da As-

sembleia Geral.

Transcrevemos a seguir os artigos do Regimento relativos 
à apresentação de chapas concorrentes à diretoria:
Art. 11o – A eleição, tanto da Diretoria como do Conselho Consultivo, é 
secreta e deve ser realizada no transcurso da Assembléia Geral ordinária 
da ABH, sendo organizada e apurada por Comissão Eleitoral designada 
pelo Presidente da ABH dentre os membros presentes ao Congresso 
correspondente.

Art. 12o – Os interessados poderão inscrever chapas para ambas as 
eleições, até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a As-
sembléia Geral ordinária.

Art. 13o – Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo deverão 
residir no país.

Art. 14o – Não havendo registro prévio de nenhuma chapa, o Presidente 
da ABH procurará suscitar candidaturas que possam ser levadas à con-
sideração da Assembléia Geral.

§ único – No caso de apresentação de chapa única, pode ser dispensado 
o caráter secreto da eleição e se proceder à escolha por aclamação, se a 
Assembléia Geral assim achar conveniente. 

São Paulo – SP, 04 de agosto de 2012

Adrián Pablo Fanjul

Presidente da ABH – Associação Brasileira de Hispanistas 
Biênio 2010-2012

Assembleia Deliberativa  
ABH - 2012

Convocatória
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Publicação eletrônica semestral da Associação Brasileira de 
Hispanistas (ABH). Disponível do site www.hispanistas.org.br

As revistas põem em 
cena os debates contem-
porâneos. A atualidade 
das posições em dis-
cussão são as coorde-
nadas que organizam as 
suas páginas, inclusive 
quando lançam olhares 
retrospectivos em direção 
aos temas do passado. 
Parece paradoxal, mas 
essa fugacidade do pre-
sente, que condena essas 
páginas a um envelheci-
mento precoce, preserva 
a vitalidade de um espaço de discussão que resiste às 
respostas consumadas, às soluções definitivas e ao 
conforto dos consensos. As revistas instauram a pos-
sibilidade de uma reflexão aberta ao diálogo e atenta às 
demandas de seu tempo. Esse é o propósito que impul-
siona a abehache, a revista da Associação Brasileira de 
Hispanistas, que apresentamos hoje. Oferecer um espaço 
de debate que atualize permanentemente a reflexão 
sobre as manifestações linguísticas, literárias, artísti-
cas, políticas, históricas e sociais do universo cultural 
hispânico. Abrir um espaço de debate que assuma, 
especialmente, a complexidade que esse campo do 
conhecimento comporta, não somente pela hetero-
geneidade inerente ao seu objeto de estudo, mas, 
sobretudo, pela peculiar perspectiva de análise que 
pressupõe pensar o hispanismo no Brasil. Tal pensa-
mento não precisa limitar-se à constatação do que já se 
conhece, pode ser também uma instância de reinvenção 
e de intervenção, se levarmos em conta o lugar a partir do 
qual o conhecimento é construído. Em outras palavras, 
considerando a peculiar posição que o Brasil ocupa com 
relação à Espanha e à América Latina, a abehache pode 
fazer do hispanismo um espaço dinâmico de resignifica-
ção cultural, instaurando novos olhares sobre esse campo 
do conhecimento e estimulando o diálogo com perspec-
tivas exteriores à revista. Nesse sentido, ela está aberta 
à recepção de trabalhos relevantes realizados no Brasil e 
no exterior.

Apresentação. abehache, núm. 1, ano 2011

abehache – Revista da 
Associação Brasileira de 
Hispanistas
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Restaurantes dentro do Campus UFBA/Ondina

CANTINA – INSTITUTO DE LETRAS 
Comida a quilo. 
Preço: R$ 18,00 
Oferecem lanches. 
Horário de funcionamento das 7h00m às 21h00m.

CANTINA DA FACOM 
Comida a quilo. 
Preço: R$ 14,00 
Oferecem lanches. 
Horário de funcionamento das 7h00m às 18h30min.

CANTINA DE BIOLOGIA 
Comida a quilo. 
Preço: R$ 18,00 
Oferecem lanches. 
Horário de funcionamento das 7h00m às 18h30min.

Restaurantes próximos ao Campus UFBA/Ondina

CONDOMÍNIO ONDINA CENTER 
Endereço: Av. Adhemar de Barros – Correios. 
Preços: 
Comida a quilo: R$25,00 
PF: R$9,00 
Oferecem lanches. 
Desconto para congressistas (10%). 
Horário de funcionamento das 7h às 17h.

SERTÃO E MAR 
Endereço: Rua Travessa Beapendi, n° 69, esq. Ademar 
de Barros. 
Preços: 
Chapa para duas pessoas: R$ 20,00 
Moqueca para duas pessoas: R$ 25.00 
Sobremesas e sucos naturais: R$ 3,00 
Desconto para congressistas (a combinar). 
Horário de funcionamento: das 7h às 15h.

CARANGUEJO DE ONDINA 
Endereço: Rua Beapendi, n° 11 
Desconto para congressistas (a combinar).

CHURRASCARIA JACARANDÁ 
Endereço: Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, n° 41. 
Preço da comida a quilo: R$ 22,00 
Horário de funcionamento: das 11h às 15h30

VIDA RESTAURANTE NATURAL E SOPARIA  
www.vidarestaurante.com.br 
Endereço: Travessa Macapá, n° 66. 
Preço da comida a quilo: R$43,00 
Desconto para congressistas (10%).

IL PONTO RESTAURANTE E CAFETERIA  
Endereço: Av. Adhemar de Barros, 70m E. 
Preço da comida a quilo: R$23,00 
Desconto para congressistas (5%).

Restaurantes e Empresas 
de Taxi
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KILO DE ONDINA  
Endereço: Rua Prof. E. Mota, 70 esq. Adhemar de 
Barros. 
Desconto para congressistas (a combinar).

ONDINA’S  
Endereço: Rua Baependi, n° 01. 
Preço da comida a quilo: R$24,99 
PF: R$ 11,00 
Horário de funcionamento das 7h às 16h.

SIRIGUELA  
Endereço: Rua Baependi, n°88. 
Preço da comida a quilo: R$ 24,90 
(Desconto de 15% para congressistas no valor do que 
for consumido, incluindo bebidas e sobremesa) 
Horário de funcionamento das 11h às 15h. 

Empresas de táxi

Elitte Taxi  – (71) 3432.4040

Rádio Taxi – 0800 284 4336

Chame Taxi  – (71) 3241.2266

Ligue Taxi  – (71) 3277.7777

Rodotaxi – (71) 3388.4111

Keive – (71) 9997.7481
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Anotações
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Anotações






	Capa Programacao Hispanistas [ capa v01 ].pdf
	Capa Programacao Hispanistas [ branco ].pdf
	programacao hispanistas [ miolo v08 ].pdf
	Capa Programacao Hispanistas [ branco2 ].pdf
	Capa Programacao Hispanistas [ capa v02 ].pdf

