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APRESENTAÇÃO 

 Com muita satisfação, reunimos, nestes Anais do I Encontro de Diálogos 
Literários: um olhar para além das fronteiras, os trabalhos apresentados durante sua 
realização – de 22 a 24 de agosto de 2012. 
 O evento foi uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Diálogos Literários do 
Curso de Letras da UNESPAR/FECILCAM – Campus de Campo Mourão – Pr. Teve foco 
na formação acadêmica com o intuito de disseminar a produção científica de docentes e 
discentes vinculados ao referido grupo de pesquisa, bem como de pesquisadores de 
outros grupos e instituições, buscando maior integração com a comunidade acadêmica em 
ambientes de convergência e disseminação da produção intelectual. Acreditamos, assim, 
contribuir para a formação humana e consciência crítica, na transformação de uma 
sociedade livre e justa que opera de forma contrária ao universo da alienação, em que as 
relações são pautadas na unilateralidade e na falta de consciência sobre a própria 
existência. 
 O evento contou com a participação de 254 inscritos nas diversas modalidades 
de atividades, entre as quais destacamos, como um marco para a nossa instituição, os 
nove simpósios propostos por pesquisadores de diversas IES: UNESPAR/FECILCAM, 
UNESPAR/FAFIPA, USP, UFF, UNIOESTE, UTFPR, UEM, UEL, UFSC, UNILA. A 
realização deste primeiro encontro fortaleceu o diálogo entre pesquisadores de diversas 
regiões do Brasil, ao propiciar a socialização de pesquisas voltadas aos estudos literários, 
contribuindo, assim, para o fortalecimento das reflexões sobre a Literatura como um 
espaço profícuo para as publicações com outras áreas do conhecimento. 
 72 trabalhos integraram a programação dos 9 simpósios, além de 2 palestras, 8 
minicursos e 8 painéis. No total, além dos resumos de todos os trabalhos, publicamos, 
aqui, 32 artigos. Dada a natureza desta publicação, a Comissão Organizadora não 
empreendeu revisões dos arquivos enviados, ficando a responsabilidade do conteúdo dos 
textos aos seus autores. 
 Achamos importante destacar a literatura enquanto expressão de uma linguagem 
própria, capaz de analisar as “relações sempre particulares que reúnem as crenças, as 
emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que ela encerre um saber insubstituível, 
circunstanciado e não resumível sobre a natureza humana, um saber de singularidades”, 
como ressalta Antoine Compagnon em Literatura para quê? Em outras palavras: literatura 
enquanto exercício de pensamento e experimentação dos possíveis. 
 Assim, este encontro foi pensado como um espaço para a socialização desse 
exercício de pensamento, enriquecido pela pluralidade de reflexões e pesquisas voltadas a 
questões literárias. 
 Agradecemos a todos que acreditaram ser possível a realização deste encontro: 
aos palestrantes e participantes, tanto aqueles que apresentaram suas pesquisas quanto 
aqueles que, enquanto ouvintes, contribuíram com apontamentos e questões 
enriquecedoras. 
 Aos representantes da UNESPAR/FECILCAM que, em suas mais diversas 
instâncias, viabilizaram a realização do encontro: Diretoria, Diretoria de Pesquisa (que 
contribuiu com revisões cuidadosas do projeto), técnicos de informática (responsáveis pela 
criação/manutenção da página do evento), entre outros. 
 Enfim, a todos os professores e alunos do Curso de Letras da 
UNESPAR/FECILCAM, que apoiaram de forma incondicional este empreendimento 
realizado pelo Grupo de Pesquisa em Diálogos Literários, tornando possível a criação de 
mais esse espaço para disseminação do conhecimento. 
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